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Coolidge proponuoja 
mažint laivynus

Kova su “nemoraliniais” 
teatrais New Yorke

Areštuotu keturiasdešimt akto
rių ir teatrų menedžerių

Sukilimas Portugalijoje 
esąs likviduotas

New Yorkas pradėjo kovą su 
“nemoraliais” vaidinimais

NEW YORKAS, vas. 10. 
New Yorke prasidėjo kova 
nemoraliniais 
atruose. Vakar 
way teatruose 
keturiasdešimt 
tisčių

su

Coolidge proponuoja 
mažinti laivynus

G ink lavintos rungtynės — 
vojingiausia valstybių 
moga, vedanti į karą

pa.
p ra-

10.\VASHINGTONAS, vas.
— Prezidentas Coolidge specia- 
liniu pranešimu kongresui šian
die pareiškė, kad jis pasiuntęs 
propoziciją Anglijai, Francijai, 
Italijai ir Japonijai, kad jos 
įgaliotų savo delegatus Gene vos 
priruošiamoj nusiginta vi|m<i
komisijoj tuojau pradėti pasita
rimus ir daryti sutartį toles
niam jūrių ginkluotės apribo
jimui.

Savo 
ko, kad 
džia ir
kad ginklavimos lenktynės>u- 
darančios vieną pavojingiausių 
tarptautinių įtarimų ir nesuti
kimų priežasčių ir galų gale 
vedančios į karą.

pranešime Coolidge sa- 
Jungtinių Valstijų val- 
žmonės esą įsitikinę,

Keturi angliakasiai žuvo 
anglies kasyklose

TO.
ka-

POTTSVILLE, Pa., vas. 
— Phoenix Parko anglies 
sy kl ose, p r i k’la i įsanči ose 
ladelphia and Reading Coal and 
Iron kompanijai šiandie įvyko 
dujų ekspliozija, kurios du dar
bininkai buvo užmušti, du 
skaudžiai apdeginti, o dar du 
nugriuvusių anglių ir uolų už
berti. Manoma, kad užbertieji 
yra nebegyvi. Gell>ėtojų kuopa 
daro pastangų išimti juos iš

Karo ministeris stojo 
naujos Čilės vald

žios prieky
SANTIAGO, Čilė, vas. 10. — 

P>uvęs karo ministeris, gen. 
Carlos Ibanez, jau sudarė nau
ją Čilės ministerių kabinetą. 
Gen. Ibanez privertė senąją 
ministeriją vakar rezignuoti, 
pareiškęs, kad kraštas reikalau
jąs stiprios valdžios kovai su 
plintančiu bolševizmu.

“NAUJIENŲ” 
KONTESTAS

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų“ laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

Revoliucija Portugalijoje 
esanti likviduota j1

žmo-Kautynėse Irisabone 300 
nių užmušta, daug kitų su-

vas. 10. — Sukilime Lisabona 
buvo užmušta apie 300 žmo
nių.

Sukilimas pasibaigė, kai po

valdžios artilerijai pagaliau pa
vyko išmušti sukilėlius iš jų 
tvirtovės laivyno arsenale.

Daug buvo sužeistų. Tarp 
užmuštųjų 
k u vadas A

Abejoja,

yra ir revoliucinin- 
pulk. Mendes Reis.
kad sukilimas jau 

esąs likviduotas

istorijų.

soiks susisiekimas, tiek gele
žinkeliais’ tiek telegrafu, si 
Portugalija vis dar nutrauktas 
Atvykstantieji Iš Ispanijos šie-

Inos patjjėliai pas 
šingų vienų kitoms 
Tiek tikra, kad ši
Portugalijoj buvo vienas kru
viniausių. Daug žmonių žuvo, 
daug buvo sužeista, pridaryta 
milžiniškos materialinės žalos, 
ypač Oporto mieste, nors gal 
nemažiau ir krašto sostinėj Li- 
sabone.

Portugalijos prezidentas Car- 
mena skelbia, kad sukilimas 
esąs jau patrempta^, atrodė 
betgi, kad taip dar nėra.

Sovietai sušaudė tris bu 
vėsius valdininkus

LENINGRADAS, vas. 10.— 
Sovietų teismo pasmerkti mir 
ties bausmei, šiandie buvo su
šaudyti trys asmenys, buvusieji 
caro laikais valdininkai. Jie 
yra: M. Arist, buvęs Rygos 
centralinio kalėjimo direkto
rius; Loman, jo padėjėjas, ir 
Krumin, korikas. Visi trys jie 
buvo kaltinami dėl žiaurumų su 
politiniais kaliniais tais laikais, 
kai jie tarnavo caio valdžiai.

Katastrofingos sniego 
audros Japonijoje

Nuvirtęs nuo kalnu sniegynas 
palaidojo 46 žmones

TOKIO, Japonija, vas. 10. 
Praneša, kad dėl sniego audrų, 
kurios siautė per dvidešimt dvi 
dienas, šiaurinėj Japonijoj at
sitikę daug nelaimių. Netoli 
nuo Takados nuvirtęs nuo kal
nų sniegynas užmušęs ketu
riasdešimt šešis žmones. Trau
kinių judėjimas visai sutruk
dytas.

Sudegė $30,000 garažas 

BELOIT, Wis„ vas. 10.

vaidinimais le- 
trijuose Broad- 
buvo areštuota 
artistų ir ar- 

teatru direktorių ir me
nedžerių, kaltinamų dėl staty- 

įmo scenoj visuomenės dorovę 
’ užgaunančių veikalų ir dalyva
vimo jų vaidinime.

Veikalai, kuriuos ši atvejį 
i miesto vyriausybė palaikė “r.e- 
Imoraliniais” ir už kurių vaidi
nimą padaryta skaitmeningi 
areštai, yra: “Sex”, “The Cap- 
tive” ir “The Virgin Man”, vai
dinti Daly’s, Empire ir Prin- 
cess teatruose.

Areštai padaryta vaidini
mams pasibaigus, ir iki tardy
mo iš areštuotųjų pareikalauta 
po $500 ir po $1,000 kaucijos.

Įstatymas prieš siuntimą 
paštu ginkly

WASHINGTONAS, vas. 10. Į 
Prezidentas Coolidge vakarį 

pasirašė kongreso priimtą įs
tatymą, kuriuo užeinama siųs
ti paštu šaujamieji ginklai, toki 
kaip revolveriai. puštalietai,

paštu galės 
prekiautojai,ginklų 

valdininkai, inilicinin-

Tokius 
gauti tik 
policijos 
kai, armijos ir laivyno korpu
sai ir prisaikinti specialinės po
licijos žmonės, bet niekas pri
vatiniu žmonių.

Asmenys, nusikaltę šiam įs
tatymui, bus baudžiami nema
žiau kaip $1,000 pinigais arba 
dvejais t metais kalėjimo, arba 
abiem pabaudom.

Traukinio susikulimas
Keliolika pasažierių sužeista, 

trys pavojingai

[Pacific and Atlantic Photo] \ i
Šuo, kuris nieko nenorėjo prileisti prie savo savininko ‘‘Old 

George Barth”, kuris Minneapolyj (Minn.) tapo automobilio su- 
važinėtąs. Policija turėjo daug vargo, kol*šunį pagavo j tinklą. 
Atsirado daug žmonių, kurie norėjo gauti tą ištikimą šunį, siūly
dami padengti Bartho laidotuvių išlaidas. Tačiau žuvusiojo brolio 
parėdymu šuo tapo atiduotas Bartho draugui.

300 Amerikos kareiviu at-)Nikaraguos Diazas sutin 
vyko į Sanhajy ka pasitraukti(.3 pasitraukti

' Anglai susitarę su Kantono val
džia dėl Britų koncesijų Han
kove

kad
300

LONDONAS, vas. 10. 
change Telegraph praneša, 
į šanhajų, Kinuose, atvyko 
Amerikos laivyno kareivių,
toj laukiama atvykstant dviejų 
Britų kariuomenės batalijom).

Užsienio ministeris Chamber- 
lain šiandie pranešė parlamen
te, kad tarp Britų eharge 
d’affaireą O’Malley ir Kantono 
valdžios užsienio ministerio Če- 
no Hankove įvykęs susitarimas 
dėl Britų koncesijų Hankove.
čang Tsolinas einąs prieš kan- 

toniečius
ŠANHAJUS, Kinai , vas. 10. 

— Telegrama iš llankovo sa
ko, kad jungtinių šiaurės jėgų 
vadas maršalas Čang Tsolinas 
keturiais keliais žygiuojąs pie
tų linkui prieš kantoniečius.

AVOCA, Iowa, vas. 10. — 
Praeitą naktį netoli nuo Wal- 
nut susikūlė greitasis Rock Is- 
land traukinys, ėjęs į Council 
Blul’f. Keturi vagonai, išmesti 
iš bėgių, nusirito dvidešimt pė
dų į pakalnę. Keliolika pasažie
rių buvo sužeisti, trys jų pavo
jingai. Tarp pavojingai, sužei
stų buvo du chicagieciai, L. 
Houck ir G. Dancy.

Apie 400 pėdų geležinkelio 
bėgų buvo išardyta. Nelaimės 
priežastis buvus nulužus ten- Ugnis sunaikino 
derio ašis.

$1,000,000 gaisras N. 
laivyno dokuose

Penki vaikai žuvo 
namų gaisre

Washingtono valdž’a tikis, kad 
fakcijų kivirčai Nikaraguoj 
galų gale pasibaigs

Arkansas užgina evoliuci 
jos mokslą mokyklose
L1TTLE ROCK, Ark., vas. 

10. — Arkansas atstovų butas 
50 balsų prieš 47 priėmė įsta
tymą, kuriuo užginama dėsty
mas evoliucijos mokslo tos 
valstijos mokyklose, kolegijose 
ir universitetuose.
New Hampshire 

evoliucijos
atmetė anti- 
biliu
II., vas. 10.CONCORD, N.

— Pasiūlytas įstatymo suma
nymas užginti New Hampshire 
valstijoj evoliucijos mokslo 

' dėstymą mokyklose ir kolegijo
je, tapo legislaturos atmestas.

“Monkibiznis” M.nnesotoj
ST. PAUL, Minn., vas. 10.— 

Iš Tennessee kova dėl evoliuci
jos mokslo persimetė ir į Min- 
nesotą. Minneapolio baptistų 
kunigas Riley jau pateikė įsta
tymo sumanymą užginti šios 
valstijos mokyklose dėstyti 
evoliucijos teorijas ir reikalau
ja, kad bilius butų dar šios le
gislaturos sesijos priimtas.

Šiam sumanymui tečiau yra 
stiprių priešininkų, kurie parei
škia, kad obskurantams, sie
kiantiems grąžinti tamsybės 
amžius, šioje valstijoje nieką-, 
dos nepavyksią, 
nepritaria dagi 
dvasiškiai. Taip,

MANAGUA, Nikaragua,. vas. 
10. — Nikaraguos konservato
rių valdžios prezidentas parei
škė, kad jis esąs pasiryžęs pa
sitraukt iš prezhlento vietos, jei 
Jungtinėms Valstijoms atrody
tų, kad jo pasitraukimas galė
tų prisidėti prie nuraminimo 
krašto. Jis betgi* manąs, kad 
Jungtinių Valstijų laivyno^ ka
reiviai turėtu ir toliau pasilik
ti Nikaraguoj, nežiūrint, kieno 
rankose butų valdžia.

WASHINGTONAS, vas. 10. 
— Nikaraguos prezidento Dia- 
zo pareiškimas, kad jis sutin
kąs pasitraukti, sužadino vals
tybės departamento vilties, kad 
fakcijų tarpusavio ginčai Nika
raguoj bus galų gale gražumu 
išlyginti.

Valstybės departamentas 
griežtai užsigina, kad Washing-

Y, 1 tono valdžia visai neprašius 
j Diazą tokį savo pareiškimą 
i padaryti.

Meksikos maištininkailul- Į/

mušami
MEKSIKOS MIESTAS, vas.

Lietuvos Ūkininkų 
kongresas

“Šiaulių Nanjienos” praneša: 
Lietuvos vietinių galvijų ge

rinimo draugijos valdyba nu
tarė šaukti šią žiemą Lietuvos 
ūkininkų kongresą. Jį sušaukti 
išrinkta komisija iš pirminin
ko —• Šiaulių apskr. agronomo 
J. Petraičio ir narių: agr. Z. 
Lukauskaitės-Jasaitienės, p. J. 
Fledžinskio ir inž. V. Kurkaus- 
ko. Komisija nutarė šaukti 
ūkininkų kongresą Šiauliuose, 
Liaudies Namuose vasario 5 
ir 7 d. d. Kongrese darys 
šimus-paskaitas: agr.
Krikščiūnas (buv. ž. u. 
teris) — “Gyvulių ar
ūkis”; doc. K. Aleksa — “Pa
veldėjimas”; doc. Vitkus — 
“Kokia galvijų veislė tinka Lie
tuvai”; doc. J. Krikščiūnas — 
“Vaismainis”; agr. Giršavičius 
— “Pieno kontrolė”; doc. J. 
Tonkūnas — “Pievų ūkis”; agr. 
P. Kregždė — “Kiaulių ūkis”; 
agr. J. Tūbelis — “Budai žemės 
ūkio produktų eksportą pakel
ti”; agr. J. Petraitis — 
tinių galvijų gerinimas.”

Kongreso išlaidoms padengti 
tikimasi gauti iš žemės ūkio 
ministerijos 1,500 litų.

b 
prane- 
as. J. 
minis-

Vie-

Sumanymui;
ir kai kurie Į į 
pav.j meto-Į 

bažnyčios , 
smerkdamas 

anti-ev.tIiK| nin-
vyskupas Lockc, 
obsJuirantus 
kus, apie save pareiškė, kad 
jis nesąs “funda monkey-jstas.”

Vilnija vis labiau bruzda 
prieš Lenkus

KAUNAS. [E]. — Dziennik 
ilępski rašo, kad Vilniaus 

]krašto sodžių pastaruoju laiku 
j apaugę įtariami rukai, šian ir 

’rapoiiMj! valst?bės to?-fe
tinęs monopoli ' nužudymus ir ginkluotus puo

limus politiniais tikslais. Agi- 
• lacija stiprėjanti ir nukreipta 

10.1 prieš visa, kas lenkiška. Jau 
įne- atvirai .einama prie sukilimo ir 

šė atstovų butan iždo sekreto-(atskyrimo pakraščių nuo Len- 
prohibicijos kijos. To judėjimo prieky sto- 
idrews, pa-į vį Lenkų sejmo atstovai, suku- 

kuriuo einant'rę “Nepriklausomą valstiečių 
ir gudų “Hromadą.”

WASHINGTONAS, vas.
— Kongresamanas Havvley

riaus padėjėjo ir 
viršininko, gen. 
teiktą bilių, 
Jungtinių Valstijų valdžia tu- partiją” i 
rėtų įsteigti degtinės monopo
lį. Monopolis, tam tikros kor-
poracijos operuojamas ir iždo Brazilijos maištininkai 
sekretoriaus, prekybos sekreto-į pabėgę j BoFviją 
naus bei generalinio chirurgo j k _ __
kontroliuojamas, gamintų deg-j- RI0 ,)E JANEIRO, Krazili. 
tinę ir pardavinėtų ja atitinka-1 . ... ....Y ... jt . ja, vas. 10. — Brazilijos w-moms įstaigoms medicinos rei- . . _ ,kalams riausybe oficialiai skelbia, kad

du revoJiucininkų vadai, Pretes
(piaaaaaaa i ' ’r Costa’ laiką operavę va-$10,000,000 kovai Sll ja- karinėje Matto Grosso valstijos 

vų kirminais daly, pabėgę per sieną į Bolivi
ją su savo apie

10. atidavę savo ginklus
600 sekėjų, 

ir amu n i-WASHINGTONAS, vas.
— Prezidentas Coolidge pasi- ciją.
rašė kongreso priimtą bilių, Karo ministerija
kuriuo kovai su javų kirminais maištininkų’ likę dar 
skiriama 10 milionų dolerių. tas žmonių.

NEW YORKAS. va’. 10.
Praeitą naktį New Yorko 
vyno dūkiose Brooklvne siau-l 
te didelis gaisras, padaręs, 
kaip apskaičiuoja, taip $1,000,-
000 ir $1,500,000 nuostolių.! 10. — Queretaroj ir Guanajua- 

tris dideliufcjtoj kariuomenes skyriai sumu- 
penkias aeropla- šė maištininkų būrius. Penkio

lika maištininkų buvo užmušta 
ir keliolika paimta į nelaisvę 

J Suimta taipjau kiekis ginklų 
ir amunicijos.

Meksikos darbininkai 
skelbia Amerikai 

boikotą
MEKSIKOS MIESTAS, vas.

sandėlius ir 
nams šaudyti armotas.

SAULT STE. MAR1E, Mich 
vas. 10. 
huo Sault Ste. Marie, gaisras 
sunaikino gyventojo Ilarry 
Trimble namus. . 
penki jo vaikai. Motina, su še
štu kūdikiu- rankose, šoko pro 
langą iš antro aukšto ir baisiai t - 
susižeidė. . I ;

Rudy arde, netoli

K
Edisonas 80 metų amžiaus (

NEW YORKAS, vas. 11. — 
Garsus išradėjas Thomas Edi
son šiandie švenčia savo 80 
metų gimimo sukaktuves.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

sako, kad 
apie šim-

1 BUENOS AIRES, vas. 10.— 
Jų ugny žuvo Argentinoj užėjo vėl didelės i 

kaitros Kai kur termometras 
siekia 104 laipsnių F.

KUR JAM IR TILPO —130 
PUODUKAI KAVOS

yra trys iš daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS^

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeiną j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.4 Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

i 10. — Iš Vera Cruz praneša, 
kad uosto darbininkų sąjunga 
paskelbė Regiono Darbo Konfe- 

Ideracijos cirkuliarą, kuriuo ra
ginama meksikiečiai boikotuoti 
Jungtinių Valstijų produktus 
protestui prieš nevidoningą a- 
merikiečių aliejaus ponų ir fi
nansininkų nusistatymą Męksi- 

Chicagai ir apielinkei federa- | kai ir Nikaraguai.
inis oro biuras šiai dienai pra- j .—-------------
tašau ja:

Veikiausia bus gražu ir tru

^QRH!
SIOUX CITY, lowa, vas. 10.

Kavos gėrimo rungtynes, 
kuriose dalyvavo vienuolika 
vyrų, laimėjo vienas trokų 
dreiverys, Earl Smith, 36 me- pūtį šilčiau; stiprokas pietų va
tų amžiaus. Per nustatytas karų ir vakarų vėjas. 
4l/2 valandas jis išgėrė 132 Vakar temperatūros viduti-

Anglies kontroliavimo 
biliai atidėta

WASHINGTONAS, vas. 10.
Atstovų buto prekybos ko-

Sudegė Wright and Wagner puoduku kavos, —, keturiasde- niškai buvo tarp 17° ir 82° F. ■ misija 12 balsų prieš 7 nutarė 
garažas, šimt vieną puoduką daugiau ne 

apie 30,0001 kaip artimiausias kitas rung- džiasi 5:16 valandą. Mėnuo lei- ■ pasiūlytus bilius 
[tynininkas. džiasi 3:13 vai. ryto. i kontrolės.

Dairy kompanijos 
Nuostoliai siekia 
dolerių.

Šiandie saulė teka 6:53, lei-j formaliai atidėti į šalį visus 
dėl anglies

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

kMMNMMaN



NAUJIENOS, Chicago, III

per 20 Metų

visi mėgsta

VISOSE
Spaudos Komisija

TIN£SE

BONKA
nuo

CIM8ALL GEROVės skYPIII

Garsinkites Naujienose

Mano Vardas Pavardė
Adresas

turėti

kurie 
kurie

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

sirvy-
Phila- 

sukelti 
$50.16,

porlas praneša:
Amerikos Lietuvių 

visos 5-tojo Sei-

Lietu-
Slaptu

Visuotinojo 
prezidentui 

s, kad val-

r nutar- 
\mcrikos 
Albumas,

Seimas 
atlikti 

paveda 
lietuvių

Brighton Music & 
Jewelry Store -

e valdžia v *
; žolinei ja. 
emažai.

193 Grand St. 
. Pilka 
Boston 
706 W

*'*■* Uik„ 

laiko avild»n»lm« r<l. 
k«lu» (dominu ba«ianaom« 

ir Motinom. jau-

NUO GALVOS SKAUDĖJI
MO, SLOGU, UŽSIKIMŠU

SIU ŽARNŲ, VARTOKI! 
“GASCARETŠ”

Aš noriu įstoti ir veikti šiame “NAUJIENŲ” Konteste 
kad laimėjus dovanas. Prašau gerbiamo “NAUJIENŲ’ 
Kontesto Vedėjo priimti mane j Kontestantus ir suteikti rei 
kalingas informacijas:

KMitiV ■Prtplą)UM u
Mjiaaa yra dalykas tyras 

•>arbos loimyul ir tautai 
ir mr. jauriamr, kad tat 
yra dalykas, kurį mr. tu- 
rime r^ulUrikkai. laiko- 

tarphia altini ir laisvai 
parfvUdsalL

Karaliene žymiausių cigaretų ... dėl vyrų kurie 
įvertina nepaprastus cigaretus.

s turėdamos 
, stipriai re- 
Eagle Brand 

puikiausiai 
geriausiu euk-

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY 
BOS KOMISIJOS

šį vakarą! Išvalykit savo žar 
nas, prašalinkit galvos skaudė 

jimą, Slogas ir rugštumus 
iš skilvio

F. AD RICHTER & ( 
Berry & So. 5th Sta.

Brooklyn, N. Y

Amerikos lietuviij Tarybos 
Protokolas

Amerikos Lietuvių Taryba 
susideda iš 10 komisijų, bū
tent:

Nusipirkit už 10 centų bak 
siu ką dabar.

Jus vyrai ir moterys 
jaučiatės labai prastai - 
turite galvos skaudėjimą, apsi
vėlusį liežuvį, prastą skonį ir 
nemalonų iš burnos kvapsnį, 
svaigulį, nemigę, esate pagel
tęs, nervuotas ir nusilpęs, ken
čiate nuo gasų, suirusio skilvio 
ir turit dideles slogas.

Ar užlaikot savo žarnas šva
riai su Cascarets, ar tiktai ga- 
dinat savo vidurius kas kelinta 
diena su druskomis, cathartic 
pilėmis ir castor aliejum?

Cascarets veikia kuomet jus 
miegat; išvalo skilvį, prašalina 
rugštumus, nesuvirškintą, pū
vantį maistą ir gasus; prašali
na perviršį tulžies nuo kepenų, 
taipgi prašalina bereikalingas 
sukietiejusias atmatas ir nuo
dus iš skilvio.

Jei vartosi t cascarets šį va
karą, busit sveiku iš ryto — už 
10c bakselis nuo bile kokio ap- 
tiekoriaus, užlaikys jūsų skilvį 
sveiku; skilvį ir žarnas regulia
riame stovyje ir galvą švarią 
per mėnesius. Neužmirškit savo 
vaikų. Jie mėgsta Cascarets, 
nes jos turi gardų skonį. -

tue

Borden "Uj

pareikalaukite
Vel,ui duodamos 

pavyzdinės bonkut

Amerikos Lietuvių Tary 
Konferenciją atidarė laiki 
einantis pirmininko purei 
ulv. F. J. Bagočius, 10 vai

Jaunuomenės Komisija
V. Sirvydas, 

Brooklyn, N. 
373 Broadvvay 
Mass. N. Rastenis 
Lombard St., Baltimore, Md

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garhen Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Naujienų” Kontesto Deparfmentas
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Imigracijos Komisija:
V. F. Jankauskas, 650 Pa- 

lisade Avė., J:rseyx City, N. J. 
S. Kodis, 117 N. Dearborn 
St., Chicago, 111. N. Rastenis, 
700 W. Lombard St., Baltimore,

apsaugojimas negalimas 
Aikvojimas gyvasčių prie 

turi būti sustabdytas, nes 
naujagimys yra ne tik bu- 

brt tos pačios sąlygos, 
mirštančių kil
ia sveikatai ir 
lieka gyvi. Ir 
B j tuos kurie 

gyvena.

Jeigu ne kontestantas, tai kodėl Tamsta nenori būti kontes- 
tantu ir laimėti: Paige, Jewett ar Fordo automobilių? Kodėl 
nenori laimėti: Kimball, Gulbransen ar Bernard up-right pianą? 
Kodėl Tamsta nenori laimėti: Brunswick Radiolą, puikų parlor 
setą arba gramafoną? Kodėl Tamsta nenori laimėti puikų 
deimantinį bruceletą, žiedą ar špilką? Jeigu Tamsta nenori 
dovanų daiktais veik kontestantu ir imk dovanas pinigais. Daug 
yra vietų Amerikoj, kuriose gyvena skaitlingai lietuviai, bet 
kontestantu neturime. Gal Tamsta esi vienas iš tų vietų kame 
mums kontestantas yra būtinai reikalingas. Tamsta veikdamas 
konteste nieko nepralaimėsi, o laimėti galite labai daug. Todelgi 
nieko nelaukdamas tuoj išpildykite čia esamą Blanką ir siųskite 
i “NAUJIENAS”.

C. J. GURIN • 
1216 Archer Avenue 

Chicago. 111.

Labdarybės Komisija:
K. Liutkus, 101 S. Fremont 

St., Baltimorė, Md. P. M. Bal- 
chikonis, 177 Gleinvood Avė., 
Binghamlou, X. V. M. Kut*pa.~ 
raitis, 1420 liovė St,. Bucine, 
Wis.

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus paki
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbę jas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek dadgiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peofleo

redaktorium, 
ir tvarkyto- 

medžiaga bus 
Komisija: F. J. 

Daukšis, J. V. Gri- 
Strimaitis, S. E. 

) Sirvydas, V. F. 
r J. Bagdžiunas.

Amerikos. Lietuvių Tarybos 
\pšvietos Komisija užgirs kny

gos tinkam urna.
3. Jonas Makauskas pareiš

kė prašymą vardu Lietuvos 
/eikejų, kad Amerikos lietuviai 
duotų visą istorinę medžiagą 
Lietuvos veikėjams, kaip tai 
ienų dokumentų, laikraščių, 
knygų ir t.t.

I. P-nas Kundrotas patiekė 
įkandą dėl lietuvių “rusifika- 
•ijos’’ Amerikoj. Skundas vien- 
lalsiai priimta ir pavesta Imi
gracijos Komisijai.

5. Rezoliucijų Komisija pa
mils priimti sekančias rezoliu
cijas: z

a) Protesto Rezoliuciją dėl 
Lietuvos smurto. Rezoliuciją 
įkaite M. J. Vinikas.

b) Amerikos Lietuvių Tary
bos Tikslų ir Principų arba 
‘Credo” Rezoliuciją skaitė P. 
Grigaitis. y

e) Manifesto arba Atsišauki
mo Rezoliuciją skaitė S. E. Vi- 
taitis. i

G. žodžiu davė raportą Min- 
daugis Mikolainis Iš Jaunuome
nės Komiteto veikimo. Jaunuo
lių Komitetas pienuoja 
suvažiavimą.

7. Rinkimas Amerikos 
vių Tarybos Komisijų, 
balsavimu penki daugiausia ga
vę balsų sudarys Pildomąją 
Komisiją, sekantys pasidalys į 
įvairias kitas komisijas, kaip 
statutas nurodo.

8. Išrinkta 10 komisijų.

3. Pasiūlytas adv. Bagočiaus 
lienotvarkės programas didžiu
mos paremtas ir vienbalsiai pri
imtas.

1. J. O. Sirvydo Įnešimas pa
remtas ir vienbalsiai priimtas, 
kad Penkto Visuotino Ameri
kos Lietuvių Seimo Protokolo 

I neskaityti, bet palikti ant sta- 
Ito dcl informacijų.

5. F. J. Bagočius, laikinai 
ėjęs Tarybos pirmininko parei
gas, davė raportą:

Paaiškėjo, jog 
Seimp nusiųstas 
Coolidge’ui prašymą 
džia teisingiau sutvarkytų lie
tuvių imigraciją, nepasiliko be 
pasekmių Lietuvių kvota tapo 
pakeltu nuo 311 iki 494 asme
nų metalas.

Toliaus, iš buvusio tuomet 
Lietuvos premjero p. Šleževi
čiaus gauta paaiškinimas apie 
Amerikos lietuvių padėtį Lietu
voj. Šleževičiaus paiškinimu, 
grįžtą iš Amerikos lietuviai ga
li tapti Lietuvos piliečiais iš 
pirmos dienos išbuvimas 10 
rni tų Lietuvoje nereikalingas.

Raportas: priimtas su gau
siais plojimais.

Rastenis, I>. 
Jankauskas, S. 

O. Sirvydas, J. 
Grigaitis, J. M. 
M. Balcbikonis, 
Poška, Dr. M. 
G. J. Klimas, 

Vitaitis (įgaliotas- vieloj 
Yurgeliuno).

Dabar yra tas metų laikas kuomet 
vaikai (gauna krupo. Kropas yra pa- 
žystamas umiu parpimu gerklėje ir 
skaudžiu kosėjimu. Keikia greit veik
ti Pasivėlinimai yra pavojingi, na- 
Ui gerai padarysit jei laikyait visuo
met namuose buteli Dr. Drake s Gles- 
MO .'ūsų vaistininkas parduoda jas.

Toms motinoms, kurio! 
kūdikius negali jų žindyti 
komenduojamas Borden’s 
Pienas j bonkutę. 1 ai 
pienas sumaišytas su _ 
ru. Borden’s Eagle Brand tai maistas, 
kuris subudavoja stiprius kūnelius. 
Ant |o kūdikiai auga ir yra sveiki. 
Per G8 metus gydytojai rekomenduo-

Nėra nieko geresnio 
uzkietejimo viduriu 

suirusio skilvio.

Svarbus pranešimas.—Lietuviai 
. veikia

6. Laikino Tarylios sek r.
P. Pilkos n

a) Kad į 
Tarybą įeina 
-no numatytos organizacijos.

b) Kad Amerikos Lietuvių 
Taryta turi 21 atstovą iš įvai
rių Amerikon lietuvių kolonijų.

c) Kad Taryba randa vis di
lesnio ir didesnio pritarimo vi- 
momenėj.

Raportas priimtas.
7. Laikinas ižd. J. 1 

ias davė raportą, ki 
lelphijoj laike Seimo 
pinigai už saldainius 
)agal Seimo atstovų pageidavi- 
ną padalinti ir nusiusti sekan
čiai: Lietuvos Moterų Globos 
Komitetui, Kaune, $25.23; Vil
niaus Našlaičių šelpimo Komi
tetui per Dr. Alseiką, $25.23 
($21.00 Amerikos valiuta).

Raportas priimta.
8. Pasiūlyta apsvarstyti ir 

priimti Amerikos Lietuvių Ta
rybos Statutas, kurio projektą 
buvo paruošęs F. J. Bagočius. 
Projektas svarstyta ir priimta 
muktais.

Padaryta 
/ataudai.

Apsisaugokit užsikrėtimo' 
Oydykit kožnų žaizdą ar
ba jsibrėžinią su šiuo ne- 

nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

PASARGA: — Išpildę šitą Blanką iškirpkite Ir prisiųskite į 
NAUJIENAS”. Ant konverto užrašykite sekamai:

2. 'Tarybos atstovų konfercn 
ci.įo'j dalyvavo:
F. J. Bagočius, N
P. Pilka, V
VI ichelsonas
V. Grinius,
Buchinskas,

Liutkus,

9. Nutarta, kad sekanti Ame
rikos. Lietuvių Tarybos konfe
rencija įvyktų apie pabaigą 
rugpiučio arba pradžią rugsėjo 
menesio, 1927 m.

Konferencijai vietą paskirs 
Pildomoji Komisija.

Konferencija užsidarė 10:30 
vai. vakare.

Amerikos Lietuvių 'Tarybos 
sek rotorius D. P. Pilka.

>as
•yto, pabrėždamas trumpoj kai 
:oj reikalą, kuriuo Konferenci 
a vra sušaukta.

Sesija Antra
L Nukirta išrinki rezoliucijų 

komisiją, kuri prirengs numa
nytais klausimais rezoliucijas. 
I komisiją vienbalsiai išrinkti 
tekantys atstovai: M. J. Vini
kas, P. Grigaitis,ir S. E. \'i-

J. O. Sirvydas, 193 (irand 
St., Brooklyn, N. Y. S. Michel- 
sonas, 255 Broadvvay, St 
ton, Mass. P. Grigaitis 
So. Halsted St., Chicago

Ekonominė Komisija:
I)r. G. J. Klimas, 2538 E. 

Allegbeny Avė., Philadelphia, 
Pa. J. O. Širvydas, 193 Grand 
st., Brooklyn, N. Y. S. Kodis, 
117 N. Dearborn Si., Chicago,

Tfl. I afayrtte 4233 t 
Plumbing, Heatmg 

Kaipo lietuviu, lietuviams yisadoi 
patarnauju kuo^eriaueiai

M. Yuška, 
W re*t. ( hieago, H1«

Pildomoji Amerikos Lietuvių 
Tarybos Komisija:

Prezjdentąs F. J. Bagočius, 
255 Broadvvay, So. Boston, 
Mass. Sekretorius D. P. Pilka, 
373 Broadvvay, So. Boston, 
Mass. Iždininkas J. V. Gri
nius, 3120 Bicbmond St., Phi- 
ladclphia, Pa. 1 Viceprcz. N. 
Rastenis, 700 W. Lombard St., 
Baltimore, Md. 2 Viceprez. V. 
F. Jankauskas, 650 Palisade 
Avė., Jrrsey City, N. J.

Expert Watch Repairmg 
Gerai ir greit darbas atliekamas. Pil
nai garantuojamas. Taisome visokių 
išdirbyščių didžiausius ir mažiausius.

Įnešimas paremta 
a, kad butų išleista 

Lietuvių Istorija arba 
kaip 5-tas Visuotinas 
vra numatęs. Darbą 
Ta ry bos K o n fe re 11 ei j a 
tekančiai Amerikos 
'eikejų komisijai 
;aičių, 'Tėvynes 
kaipo pirmininku 
um, kuriam 
iriduodahia. 
3agočius, V. 
nius, J. B. 
Vilaitis, J. 
Jankauskas

Apšvietos Komisija:
S. Micbdsonas, 255 Broad 

way, So. Boston, Mass. K. Ba 
ronas, 1739 So. Halsted St. 
Chicago, UI. D. P. Pilka, 37. 
Broachvav, So. Boston, • Mass.

Pafeilpinių Draugijų Komisija:
K. S. Karpu vičius, 6820 Su- 

perior Avė., CleVeland, Ohio. 
M. J. Buchinskas, 176 Glen- 
wood Avė., Binghamton, N. Y. 
C. P. Yurgeliunas, 677‘/o N. 
Maia St., Brockton, Mass;

Aprūpini mus Motinos

< Gyvybė, sveikata ir sveikas kūdikio 
si\j sti rnas priklauso daugumoje 

I,uo sveikat°s ir apsaugojimo motinos. 
Motina gali pažeisti kūdikį kurį ji ne
šioja. lygiai pirm devynių mėnesių 
prieš gimdymą kaip ir (levini mėne
siai po. Kūdikio išgyvenimo proga 
priklauso nuo šeimynos uždarbių, tė
vų sveikatos ir teisingo gyvenimo, 
apsaugojimo nėščios motinoj nuo per- 
sidirląmo, nedapenėjiino, ir rūpesčių, 
nuo motinos gero prižiūrėjimo laike 
nėštumo ir gimdymo, pasilsėjimo, pa
laikymo penėjimo iš krūtų, supratly- 
vos motiniškos priežiūros namuose.

Daugiau pusė kūdikių kurie miršta 
pirmame mete savo amžiaus miršta iš 
priežasties sąlygų, kurios esti pas 
motinos. 1916 metais surašyme dau
giau, kaip 70 nuošimčių Suvienytų 
Valstijų gyventojų, buvo daugiau kaip 
7<>,()()() mirčių kūdikių jaunesnių negu 
vieno mėnesio (jie sudarė 45.9 nuo
šimtį visų kūdikių mirčių). Diduma 
Šitų kūdikių buvo tokie kurie gimė 
silpni delei ligų ar sužeidimų. Ne- 
kurie iš jų mirė dėl to, kad motinos 
nežinojo kaip apsaugoti savo krūtų 
pieną arba nesuprato svarbos penėji
mo krūtimis, šitie kūdikiai buvo be
reikalinga auka ignorancijai ir blo-) 
gom.; gyvenimo sąlygoms

Motinos 
išvengti, 
gimdymo 
kiekvienas 
sintis pilieti 
kurios numarina puse i 
dikių kasmetą, gadin 
gyvybei tų, kurie 
reikia kreipti domę 
jau mirė, bet j tuos, kurie

Santykių su Lietuva Komisija: 
I)r. M. J. Vinikas, 8618 — 

102-nd St., Bichmond Hill, N. 
Y. P. Grigaitis, 1739 So. Hal- 
sted. St., Chicago, III. F. J. Ba
kučius, 255 Broadvvay, So. Bos- 

| ton, Mass.
Moksleivių Komisija:
K. Baronas, 1739 So. Halsted 

St., Chicago, III., K. Liutkus, 
101 So. Fremont St., Baltimore, 
Md. K. Augustinavičius, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Vasario 6 d., Lietuvių sve
tainėj laikytas SLA 100 kuopos 
susirinkimas. Prisirašė vienas 
narys. Nutarta ruošti SLA. 
generaliniam organizatoriui p. 
S. E. Vitaičiui prakalbas. Ka
dangi p. Vitaitis dabar vieši 
Chicagoje, ta proga 10-tas ap
skritis nori pasinaudoti ruo
šiant visoms kuopoms prakal
bų maršrutą, apmokant kuopų 
rengimo iškiisčiu. Nutarta ruoš
ti vasaros laike pikninka.s ir iš
rinktas komitetas surasti tin
kamų vietų. Organizatorius 
pareiškė, kad greitu laiku gau
siąs 20 naujų narių. Taip tai 
vyriškai.

Sausio 30 d. Lietuvių svet., 
A. L. T. Sandaros 35 kuopa 
buvo suiuošus prakalbas tuo 
tikslu, kad apkalbėjus apie val
džios- pervartų Lietuvoj ir prieš 
fašistus išnešus protesto rezo
liuciją. Taip ir įvykinta. Kal
bėjo p. A. Tulys. Jo kalba vie
niems tiko, kitiems ne, atro
dė. kaip »ir užtarianti daharti-

Priimta protesto 
Publikos dalyvavo 
) prakalbos iki 7 

v. v. šokta lietuviškai, o vėliau 
inksminos jaunimas.

Vasario 13 d. yra ruošiamas 
bendrai Kenosha ir Racino 
ietuvių didelis koncertas T'ur- 
iers Hali. Pradžia 3 vai. po 
lietų. Po programui tęsis šo
kiai iki vėlumai Laike šokių, 
9 v. vakare, bus leidžiama lai
mėjimui ‘‘Lietuvos Albumas”. 
Visus kviečiame ateiti. Kviečia- 
"n: kaip virtinius, taip ir apy- j 
inkių mieslelių lieuvius skait

lingai dalyvauti. Tokie kon- 
lidelė retenybė.
—M. Kasparaitis.

n\us? Jev . ntpa-
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Penktadienis, Vasariai!, 1927 NAUJIENOS, Chicago, TU.

fajienu Kodestas ĮKORESPONDENCUOS "BAYER ASPiRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMU

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUAKRKA 
3252 So. Halst«d St.

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija: 
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPH1E KRASAUSKIENĖ, 
DR. STEPONAS BIEŽ1S.

Kontesto Niimeratorius:
ANTANAS R1PK E V1ČIU S.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

Kontesto Pradžia Vasario 1. 192<. Kontesto Baiga Balandžio SI), 1927.

Kenosha, Wis.

Musu Kontesio Veikėjai

Sausio 1 I d. Įvyko metinis 
susirinkimas Amerikos Politiš
ko Kliubo bažnytinėj lietuvių 
sv tainėj. Narių susirinko pu
rtinas būrelis. Po Įvairių ta
rinių prieita prie iždo stovio. 
Pranešta, kad per metus jplau- 

išlaidų gi buvo 
kad metinio

Kliubą iK'lgi reikia pagirti 
už tai, kad sumanė įsteigti nuo- 
savią svetainę ir tani išrinko 
reikalingus komitetus. Visi tad

ke virs $1,000,

ktas

įdžio nesakė, 
išlaidų buvo, 
dją peržiurė-

aug Amerikoj gin 
ų, kurioms nieks nt 
uvaiėiu ištautėjimo.

nūs

.•imsiu

ru ;■
pa

savo
mieste lietuviais,

po-

no

tom.

ra

< t u ve. 
vnų”

ii kokiam 
išėmus pa-

jh r

metų ir aplai- 
ju kontestantė 

rūšies dovaną. Povilanskas pakvietė, kad 
Kliubas prisidėtų prie 

212 k p. ir kartu su ja

.Ii užrašinėja 
rūpinasi, 
ganių tą

u ų In tuvių apsi- 
tame mieste. P-ia 
mandagi ir darbšti 

i atstovauja “Nau-

>r lietuviai 
i *avo

susirinkimuose mėgsta pa
sargai ir 

‘nevogtų”, 
nieko ne-

Naujienas’ 
' aitvsis 
Lii

bi-tik gauti 
•ns” prenu-

nors atl
ikime buvo ir tokių narių,

Sausio 16 d. Schlitz svet. Į- 
vyko SLA. 10-to ii|wkr. metinis 
ui važiavimas. Daug gerų 'daly
kų nutarta ir paskirta $10 au
ką N. N. Fondam Valdyba pu
oliko senoji, nes ji gerai dar
bavos ir pereitais metais.

Palinksminimui delegatų 
212 kp. surengė koncertų. 
Įvairus programas. Dai- 

l.vros ir Dailės Batelio 
Čia man prisiminė pra
laikai. Kada Dailės 

priklausė prie SLA. 
tai nekurie nariai kaip 

manydami priekabių ieškojo, 
buk tas Ratelis neatnešąs pelno 
r jo užlaikomas neužsimokąs-. 

Vienok ištvrus pasirodė, kad

Btivo 
iavo 
I iora i 

ėjusieji 
Batelis

212 k p. I'ečiaus rateliečiai pa

tokiam 
tarnauti”, sako 
chieagiečiai pa-

V ainauskas

ta narni;.
da miegot
daugiai'

toriu.mrr
l-as Vasiliauskas yra puikus 

vaikinas. Jis džiaugiasi, kad jis 
turi ką veikt šią žiemą. Anot 
jo, geriau veikti naudingą dar
bu. negu kortom lošti, ar dova-

nenu-
Vargina.

arn

x < rta

vvrui, Kaip p. vai- 
ž jo pasidarbavimą 
gt ra dovana.

daly-
Nelly Simonauskas

“Naujienų” konieste 
vauja p-lė Nelly Simonauskas. 
Ji puikiai skambina pianu, bet 
puikiai ir sparčiai moka 
šineti “Naujienas”. Kas 
atsisakyti, kad ateina 
graži, jauna lietuvaitė ir
na užsirašyti? Nors Nelly 
amerikonizmo paveldėta, 
lietuviškai gražiai kalba, 
verta už jo pasidarbavimų
dėlė dovana. Jų parems musų 
lietuviai ir suteiks progos lai
mėti. dovanas. Lai jos pavyz
di* būna visoms Amerikoje gi
musioms vaikinams ir pane
lėms. Musų kontesto yra labai

užra- 
galčtų 
tokia 

kalbi- 
yra 
bet 
Jai 
di-

5 Indiana Hariu r 'lietuviams, 
ad ių kontestantė laimės <li- 
e!ę dovaną. Ją privalo pa- 
mti užsirašydami ant metų, 

giau “Naujienas”. Indiana 
neuž-

d raugų Lietuvoj; 
jiems Į Lietuvą 

už $8, o balsai 
jūsų kontestantei

Kolas.

’elpą. Kliul/. s ;• i užlaiko boli- 
ninktK ir atletus, kuriu užlai
kymas Į metus kainuoja virš 
$300, kuriuos paimama iš pa
šelpos. Tie bolininkai ir atle
tai jokios naudos draugijai ne
atneša, apari išlaidų. Aš nesu 
Joms bolininkams ir atletams 
priešingas, bet ne pašelpinės 
draugijos reikalas juos užlaiky
ki. Nereikia klausyti tų, ku
rie moka gražiai pakalbėti, bet 
r .;kia pirmiausia atsižvelgti Į 
draugijos reikalus: tada tik 
draugija bus tvirta ir turtin-

r atsiskyrė nuo ziz Kp.,
—pasidarė tik skyrius, su atski
ru iždu. Dabar žirniu, kad tie 
iatvs nariai sutvėrė savo Lyros* 
•borą. Man norėtųsi žinoti, ar 
:is jiems atnešė pelno? Pasiro- 
lo, kad/ jie ne musų, tai nėra 
įeinu, o jei musų, tai ir pelno 
yra. Tie patys asmenys nieko 
tesako, kad A. P. Kliubas už
niko bolininkus ir atle'tus. Ar 
'{Kubui tie bolininkai reikalin
gi? Taip pas mus dar daug

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
Ict’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už- ■ 
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo
Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
‘Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletu centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
34 ir 100.

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

Viršuje Urdver«a)
_>tate Flanb

idotei yn h

nūs Kreipkis et 

reikalais nuo 12 ik; 

0 vakaro. Kitu lai 

k u nugai outurtį.

..... .....  —-------------------------------- -

Tel. I.afayette Oii'M

E. V. K RŪKAS
Registruota Akušerė

Continemeni reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims !.r merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. no pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Del greito piniginių
• ei kalų atlikimo su 
l.ktuva, už pigių 
šainą, naudokitės

» kablevrarnu

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIEKE
AKUŠERKA 

3101 So. Ualsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
ri jos k<l<.gi.!%.- 
ilgui praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio- 

ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

Už dyką pa- 
l tarimas, dar ir 
i kitokiuose rei- 
į kaluose mote

rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite na 
geibų.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą
I’atyrusi gydytoja ir akušerė 

Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
T'el. Boulevard 0313---- - - - -

DR. G. SERNER
<I.IICTUVI9>

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedėliomia nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

lt —N 4—■ ■ • M •« »•

.1 uzefa

.siracyti mitams, jei tokia 
/ąžuole pradėtų kalbint? P-ia 

* aftas yra darbščiausia moteris 
i:y, Ind. Ji supranta reikalą 

kleisti apšvietą Gary, Ind. Ten 
nndasi daug žmonių, kurie vi
nį nėra mate “Naujienų” ir

prieš Lietuvos fašistus. Net nu- 
tebau, kad tie, kurie pirmiau 

patys siūlė protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos valdžių, kam ji 
neįsileidžia jų pažiūrų laikraš
čių, dabar griežtai pasakė, kad 
mums fašistų pervartas yra ne
svarbu ir A. P. Kliubas neturi 

ilitiką. To tik ir te- 
Tuoj ir katalikai su- 
I nereikia dėtis prie 

protesto. Kam dar varda ne- I 4
Moti Amerikos Politiškas Kliu- 
’ns, geriau tiesiai pasivadinti 
Amerikos Kliubas, tada niekur 
nereikėtų kištis. Antra, jei 
mes esame lietuviai, esame šio
kia ar tokia draugija, visi pri
valome protestuoti prieš tuos, 
kurie smurto keliu nuvertė liau-

Sausio 23 d. j vyko Draugys
tes Lietuvos Balso metinis su
sirinkimas. Kadangi visi svar
besni tarimai buvo padaryti 
gruodžio susirinkime, tai šiame 
susirinkime svarstyta tik pa
prastus dalykus. Susirinkimas, 
kaip ir visada, buvo ramus, 
'šiame susirinkime nariai suži- 
lojo, kad draugijos turtas yra 
T:rame stovyje, o ir nariais 
iraugija yra turtinga. Per 
metus ‘ išlaidų buvo virš $300, 
iors- daug buvo ligonių ir mi
nsiu, taipgi pinigai čia nėra 
nėtomi bereikalingai, bet vien 
sunaudojimui pašelpos išmokė- 
‘imui.

A. J. Kliubas atsišaukė, kad 
Dr-tė Liet. Balsas 
irie statymo savo
Kvietimas liko priimtas ir 
•inktas komitetas.

Ii

VYRU IR MOTERŲ 
NAUJI DARBININK AI DIRBS

EKSTRA DAUBĄ
LIUOSU SAVO LAIKU

Labai gera proga uždirbti daugiau pinigų dir
bant tiktai keletą, valandų į dieną arba vaka
rais. Jums apsimokės čia atsilankyti ir išgirsti 
mano išaiškinimų. Patyrimas nereikalingas, 
nes aS? nuteiksiu jums visas instrukcijas. Dar 
galima priimti 3 žmones j darbą pilnam laikui 
nuo 10 ryto iki 5 po pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 
vakare.

A. MEAGHER
160 N. LaSalle St., Room 922

prisidėtų 
svetaines.

Lietuviai Advokatai

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
Tokiems žmonėms reik tik 

Naujienas’*, paaiškin- 
paagituoti, kad užsi- 

P-nia Taf- 
visus Gary lie- 
, pasidarbuoti 
inįienu” labui.

a rodyti * 
J ir kiek 
rašytų ant metų, 
ias prisižadėjo 1 
tuvius atlankyti 
ui pačių ir “Na 
Ynoma, ją “Naujienos 
anos gražia dovana.

Matyt, kad p. Luneckis turi 
kokius tai planus gavimui pre
numeratorių, kad kalbant pri
silaiko, 
ties.

kad neišdavus

Jonas Diniont

LuneckisAntanas

Sausio 17-18 d.d., šv. Petro 
’iet. svetainėj buvo vakarais 
•odomi p. C. (i. Lukšio kruta- 
nieji paveikslai iš Lietuvos. Di
lelio Įdomumo nebuvo. Rodė 
vairias procesijas, kai vari jas, 
kirtingų dvarininkų rumus, 
bažnyčias, aeroplanus, prezi- 
lentą Grinių, bet vargšų grin
dės, o ypatingai mokyklų, kur 

vaikučiai semiasi mokslo, taip 
r neparodė. Jeigu rodyti, tai 
eikia rodyti viską, o iš tų pro

cesijų net ir vaikai ir moto 
:ys juokiasi, praėjo jau tie 
aikai, kad jomis džiaugtis .

—Kaz. Brazevičius.

NEURALGIJOS 
AUKOS 
SKAITYKITE TĄ

Nėra reikalo kęsti tuos 
baisius skausmus 

toliau
ge-

kuris

K. JURGELIONIS
A D VO K A jf A « 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

vai.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Wushington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357 

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys:'jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu Stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0324

OR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedčliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 3200

MO. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, motenj ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
I8th SU netoli Morgan St.

VALANDOS1 Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal
Telefonai: ) 8110* , NakįĮ.„

J South * hore 2288 
' Boulevard 4186

3235 So Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po niet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų
Tel. Midway 2880

ADVOKATAS
11 S. La Sali. 'St. Room 2001

Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. nalsU'd St. Tel. Yards 0062

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių Ofiso Tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Dreael 9191

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 531
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tol. Yards 4681

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirargas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų Ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėlioinis ir šventadieniais 10—12 dien.

Melrose Park miestelis 
riaus pritinka Lietuvai, nei 
merikai. Tenai apsigyveno 
mylėjusieji gamtų lietuviai, 
sas miestelis, kaip rojus, vasa
ros metu, o jame žmonės gyve
na linksmai. Tenai nėra kas 
viliotų lietuvius nuo skaitymo, 
tad “Naujienų” kontestantas 
turės gerų pasekmių. P-as Di- 
mont (Daimontas) yra vieti
nis kontestantas. Jis darbštus, 
gyvas ir labai mandagus žmd- 
gus. Jis kaip tik tinka, žinoda
mas 
yra 
jau

pa-

Del greitesnes, labiau patvarios pa- 
gelbos nuo Neuralgijos skausmų, 
vartok Johnson’s Belladonna Plas- 
ter’j. Jis pašalins terorą šito agoni- 
zuojančjo vargo tarsi magišku budu. 
Per 40 metų teikimo pagelbos, nie
kuomet nesilpstantis vaistas teikime 
pagelbos nuo skausmų jis buvo pa
guoda kenčiantiems dėl Rheumatizm0 
ir Podagros veikmės, pailsusių ner
vų? uždegimų, ete,, savo greitu ir tik
ru veikimu. s

Čia nėra jokios paslapties apie tai 
— Belladonna sulaiko skausmus. 
Kiekvienas Johnson’s Belladonna Pla- 
ster’is turi savyje visą jėgą bella
donna vaistų iki plasteris atlieka vi
są darbą palengvinime skausmų. Taip 
kad jus gJilite būt tikri, kad varto
jant Johnson’s plasterj, jus baisus 
skausmai dėl Neuralgijos bus paša
linti. Johnson’s Ųelladonna Plaster’- 
iai parduodami visosfe vaistinės^.

nenori
Chica-

fctai žmogus, 
reklamuoti. .Senas 
gyventojas, o jo kaip ir 
nebūta. Visų atliekamų 
p. Luneckis pašventė 

Naujienų” —

savęs 
gos 
visai 
laikų 
skaitymui. Be
kaip valgis be druskos, —sako 
p. Luneckis.

šiame “N.” konteste p. Lu
neckis žada pasirodyti “Nau
jienų” patrijotu. —Nedaug aš nių, 
užrašysiu, bet du šimtu reikia tyti 
gaut,—nusišypsojęs pasakė An- Dimont juos 
tanas* rašys jiems

kiekvieno lietuvio butų: Jis
“Naujienų” patriotas ir

darbuojasi. Ten - yra žmo-
kurie neturėjo progos ma-
“Naujienas”, bet dabar p. Siųskit Naujiena?

supažindins ir už- Lietuvon — tai bua
“Naujienas”. ■ brangi dOVHMk

Naujienų Spaustuvo
XT» IlGijioi SpfflMtHYi,

7—9 v. ▼. apart Panedilio ir 
Pitnyčioa.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefoiiam Canal 1912 
Naktinis Tel, Fairfai 8868
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Nnu)i*»nos kasdfan. liskiriant 
•ekmadienius. Naujieną Ben
dreve. 1719 S Hehted St.. Chicafo 
UI. — TaUtoBAJi p5t0.

Išgirdę, kad karo teismas Lietuvoje pasmerkė sušau
dyt dar 7 komunistus, (Smetona jų susimylėjo), Ameri
kos lietuviai komunistai vėl ėmė šaukti visus “Amerikos 
lietuvius, neatsižvelgiant į pažiūrų skirtumus, bendron 
kovon prieš kruvinuosius fašistus”. Brooklyno “Laisvė” 
sako:

“Padėkime j šalį nuomonių skirtumus šioj liūdnoj 
valandoj ir stokime suvienytomis spėkomis gelbėti 
Lietuvos galabinamus darbininkų vadus. Parodyki- 
kime Lietuvos fašistiniems žmogžudžiams, jog mes 
kaip vienas pasmerkiame jų kruvinus darbus^ jog 
mes reikalaujame, kad nekalto kraujo liejimas butų 
tuojaus sustabdytas.”
Jr toliaus tas pats komunistų laikraštis graudena:

“Dar kartą mes atsikreipiame į sandariečius ir 
socialistus ir jų laikraščių redaktorius: Sustokite 
šmeižę (?) ir niekinę (?) Lietuvos komunistus ir 
šiaip revoliucinius darbininkus, kuriuos šiandien 
žmogžudžiai fašistai žudo, nes tuomi jus tarnaujate 
(?) Lietuvos liaudies kruviniems budeliams.”
Į šituos komunistų atsišaukimus atsakydami, mes 

turime pirmiausia pastebėti, kad jie prasilenkia su tiesa. 
Socialistų laikraščiai ir jų redaktoriai dar niekuomet ne- 
šmeižė Lietuvos komunistų arba kokių nors kitokių “re
voliucinių darbininkų”. Kas buvo tuose laikraščiuose 
pasakyta apie Lietuvos komunistus — kad jie buvusiai 
demokratinei Lietuvos valdžiai darydavo visokių kliūčių 
ir keblumų, ažuot parėmę ją už tai, kad ji davė jiems 
amnestiją ir gana plačią laisvę veikti; kad jie purvais 
drapstydavo partijas ir žmones, iš kurių susidėjo valdžia; 
kad jie skleidė demoralizaciją ii- dezorganizaciją Lietuvos 
darbininkų judėjime, keldami triukšmą darbininkų susi
rinkimuose, skaldydami profesines sąjungas, ir t. t. — 
tai yra vien tik gryni faktai.

Taigi “Laisvė”, prikaišiodama aukščiaus minėtiems 
laikraščiams Lietuvos komunistų “šmeižimą”, tiesiog 
meluoja!

Antras dalykas. Jeigu komunistai nori, kad visi 
Amerikos lietuviai atidėtų į šalį nuomonių skirtumus ir 
bendrai kovotų prieš Lietuvos smurtininkų terorą, tai 
kodėl jie patys niekina ir begėdiškai užgaulioja kitaip ma
nančius žmones?

Tik viena diena prieš tai, kai tilpo “Laisvoje” kalba- 
masai atsišaukimas, joje buvo įdėta straipsnis, kuriame 
socialistai vadinama “smalaviriais”. Tame pat straips
nyje daroma visokių humbugiškų “kaltinimų” Lietuvos 
socialdemokratams ir vai. liaudininkams: buk šie tikrai 
žinoję iš kalno apie rengiamą gruodžio 17 d. perversmą' 
buk jie tyčia nieko nedarę prieš sąmokslininkus, ir buk 
Lietuvos socialdemokratų ir liaudininkų rėmėjai Ameri
koje (vadinasi, socialistai ir sandariečiai) apgavingai 
teisiną juos.

To negana. Komunistai ir savo “protesto” prakalbo
se ne tik smerkia smurtininkus, nuvertusius demokrati
no Lietuvos valdžią, kiek “peizoja” tą valdžią ir josios na
rius. “Naujienų” redaktoriui teko pačiam girdėti, kaip 
komunistų “kalbėtojas” susirinkusiai publikai per valan
dą laiko visaip juodino Sleževičiaus kabinetą, — nors tai 
buvo bendros prakalbos. Gi prakalbose, kurias surengia 
vieni komunistai arba kuriose kalba vien tik komunistų 
atstovai, jie elgiasi, be abejonės, dar daug aršiau. Tuo 
ne kartą yra pasigyrė ir “Laisvės” korespondentai, apra
šydami tokias prakalbas.

Taigi, kaip čia dabai* išeina? Komunistų spauda,šlyk
ščiai kolioja socialistus; šmeižia protesto mitinguose tą 
demokratinę valdžią, dėl kurios nuvertinjo yra rengiami 
protestai; prikaišioja sandariečiams ir socialistams ap
gavystę ir kitokias niekšystes — ir kartu šaukia juos į 
“bendrą frontą”! Šitaip gali elgtis tiktai arba veidmai
niai, kurie “bendro fronto” frazę vartoja vien publikos 
akių dūmimui, — arba idiotai, neišmanantys nė to pa
prasto daiyko, kad be mandagumo ir padorumo joks ben
dras darbas nėra galimas!

Pagaliau, reikia pažymėti, kad tie ‘‘bendro fronto” 
deklamatoriai leidžia sau vartoti prieš kitaip manančius 
žmones net stačiai chuliganišką taktiką. Jie eina į socia
listu’ ir sandariečių surengtus masinius mitingus ir ihė-

gina juos ardyti. Taip, Brooklyne jie magino išardyti mil
žinišką susirinkimą, įvykusį sausio 15 d.: reikėjo net po
liciją šaukti, kad tuos chuliganus numalšinus! Kitose vie
tose jie darė tokias pat pastangas, tik, matyt, pebuvo taip 
gerai iš anksto susiorganizavę, todėl triukšmadarius ga
lėjo numalšinti patys rengėjai, be policijos pagalbos. Ir 
aišku, kad iš tokio savo chuliganiško “darbo” komunistai 
turi didelio pasitenkinimo. Savo spaudoje jie didžiuojasi 
juo ir net melagingai giriasi “nušvilpę” priešingos nuo
monės kalbėtoją, kuomet jiems tatai nepavyksta (kaip, 
pav. Brooklyne) !

Ar socialistai kada nors ėjo į komunistų prakalbas 

švilpti ir jas ardyti ? Ar komunistams kada nors reikėjo 
SU policijos pagalba gintis nuo socialistų ir sandariečių? 
Niekuomet. Tečiaus ir šitą faktą komunistai mėgina iš
naudoti priešingos nuomonės žmonių apjuodinimui. Ažuot 
sarmatijęsi savo chuliganiškų žygių, jie su pasididžiavi
mu pasakoja “susipratusiems darbininkams”: “Matote, 
koki mes geri ir koki biaurųs socialistai ir sandariečiai: 
kada jie rengia prakalbas, tai jie turi šauktis policijos; 
o kada mes rengiame, tai mes be policijos apseiname!”

Vien tik šituo savo pasigyrimu, komunistai pasirodo, 
kas jie esą. Jie veda su savo oponentais kovą ne idėjos 
priemonėmis, bet smurtu. Svetimos nuomonės jie neap 
kenčia. Laisvės žodžio jie nepripažįsta. Koks gi tuomet 
yra skirtumas tarp jų ir fašistų?

Fašistai savo šlykščius darbus dengia “tėvynės” ir 
“tautos” obalsiais, o komunistai “darbininkų išganymu” 
ir “revoliucija”. Svarbu tečiaus yra ne obalsiai ir pasi
teisinimai, bet — darbai.

(Pabaiga ryto.)

mums kas yra gera, o kas yra 
bloga. Tačiau pasitaiko, kad 
tas balsas nusako ir gan ne
tikslius' dalykus. Tąsyk kyla 
kova tarp dviejų gero ir blogo 
su pratimų. Ta kova kartais su- 
)aral*žuoja kūrybą žymiausių 
pasaulio talentų. Pavyzdžiais 
gali būti Pascal, 'Tolstojus, Poe 
ir daugelis kitų.

Holzapfel per ilgus metus ty
rinėjo sąžinės problemą. Jis su
rado, kad sąžinė nėra toks pas- 
tovus faktorius, paprastai
.iianoma. Sužino greičiausiai 
/ra musų aplinkybių balsas — 
;čvo, motinos, mokytojo, dva
riškio, draugų, pažjs-tamų ir 
vairių knygų. Sąžinė gali ki- 
lėti. Pavyzdžiui, atsidavimas 
savo šeimai yra skaitomas geru 
dalyku. Bet ar visuomet jis 
ąali būti pateisintas? Ne; kuo
met jis veda prie apgaudinėji-

mo ne šeimos narių, tada jis 
virsta blogu daiktu. Simpati- 
zavimas yra pagirtinas senti
mentas. Bet kuomet simpati
zuojama žmogui, kuris pats sau 
blogų daro, tąsyk tik kenkiamą 
tam žmogui. Patriotizmas tan
kiai pateisina neteisingus ka
rus. Bet neteisybe visvien pa
siliks neteisybe, nežiūrint į tai, 
kuo mes ją nebandysime pri
dengti.

Holzapfel sako, jog reikia iš- 
sąžinę auklgti, reilciu 

ją paliuosuoti nuo

kė, kad sutartis neprivalo prie
štarauti Kovenanlui.

P. čičerino nota Sleževičiui:
“Ryšy su pasirašyta šiandie n 

sutartimi tarp Socialistinių Ta
rybų Respublikų Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos turiu pra
nešti Jums štai ką:

(Bus daugiau)

Bulgariška žolių Arbata
Gerkit karštų eidami gulti.
Del PRAŠALINIMO SLOGŲ.
Del sustiprinimo kepenų. Del tin-

įvairiausių (Kraujo) Arbata yra sudėtinė iš gry-

Holzapfelo praktiškosios fi
losofijos esmė yra ta, kad kiek
vienas žmogus stengtųsi pažin
ti save ir išvystyti savo gabu
mus iki aukščiausio laipsnio. 
Tik tuo budu, sako jis, bus ga
lima sukurti harmoningą gyve
nimą.—K. A. >

nų žolių. Ji pataisys kraujų ir už
laikys jumis sveikais. 'Parduodama 
visur vaistinėse arba prisiunčiama 
apdraustu siuntiniu, J didele šeimy
nai dėžutė $1.25 arba 3 dėžutes $3.15 
arba G dėžutės $5.25. - Adresuokite 
H. H. Von Schlick, I’resident Marvcl 
Products Company, 100 Marve) Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

Dalykus <

Holzapfel — harmonin 
go gyvenimo filosofas

Holzapfelo jaunystė. —Klajoji
mai. —Pan-Ideal. —Dvejopos 
rūšies supratimas apie žmo
niją. — Kiekvienas žmogus 
privalo vystyti savo gabumus. 
—Sąžinės balsas.—Harmonin
gas gyvenimas.

Prieš 36 metus jaunas aust
ras, vardu Budolpb Maria Hol
zapfel, gyveno pietinėj Afrikoj, 
kur jis nemažai privargo. Die
nomis jis dirbdavo viename ar 
kitame fabrike, o vakarais 
skambindavo pianą kuriame 
nors saliune. Jo tėvas buvo mi
ręs, .motina neturtinga, o įta
kingų draugų jis neturėjo.

Bet bėgiu 36 metų gali įvyk
ti stambių permainų, šiandien 
Holzapfel yra plačiai žinomas 
visai Europai. Jo filosofija 
~anda pritarėjų tarp tokių gar
senybių, kaip Romain Bolland, 
Thomas Manu, Arthur Schnitz- 
cr ir Hermanu Keyserling.

Jo filosofija yra labai arti
na paprastam žmogui, nes ji 
•iša kasdieninio gyvenimo pro
blemas. Holzapfel, sako Dr. 
lans M. Zbinden, savo knygoj 

“Pan-Ideal“ parodo žmonijai 
kelių, kaip išgelbėti nuo suny-

Dr. Zbinden buvo 
Amerikon prirengti 
Holzapfelo knygą “ 
Jis mano, kad ta knyga pada-

Amerikos

atvykęs 
spaudai 

Pan-Ideal”.

įtakos

savo 
atsiekė

jėgomis ir 
savo tikslą.

rys didelės 
gyvenimui.

Holzapfel 
pasiryžimu 
“Jis yra austrų daktaro sūnūs“,
jako Dr. Zbinden. “Jo jaunys
tės gyvenimo aplinkybės buvo 
labai sunkios. Jo tėvas mirė, 
kai jam buvo 16 metų, ir jis 
priverstas buvo eiti į platųjį pa
saulį sau pragyvenimą pelnyti. 
1890.m. jis išvyko į pietinę. Af
riką. Po kelių metų bastymosi 
jis grįžo atgal į Europą ir kele
tą metų studijavo Zuriche. Pas
kui jis nuvyko į Londoną, kur 
jis dirbo spaustuvėj. Vėliau 
kiek laiko jis gyveno pietinėj 
Busi joj, Francijoj ir Italijoj. 
Ant galo, jis grįžo Šveicarijon 
mokytis. Gavęs- filosofijos dak
taro laipsnį, jis apsigyveno Ber
ne, kur užsiėmė mokinimu ir 
rašymu.

“Paskutiniųjų metų žymiau
sias jo kūrinys yra ‘Pan IdeaP. 
Ta knyga buvo atspausdinta 
1923 m. Dabar jis studijuoja 
įvairias religijas, šiais metais

George Glasgovv

RUSIJA ir EUROPA
(Tęsinys)

religijos klausimams.
“Sulig žmonių supratimo, fi

losofus turi atsiskirti nuo s visų 
ir pats vienas galvoti apie pa
saulį. Tuja prasme Holzapfel 
nėra filosofas. Jis ir nepaiso, 
kad jį kas filosofu vadintų. Jam 
rupi visa žmonija. 1

kurios
Bousseau ir

yra ta, jog 
iš dviejų da-

ja dvi koncepcijos apie žmoni
ją. Viena yra ta, jog žmonija 
yra vienokių individualų rin
kinys. Tai kraštutinė žmoni
jos brolybės doktrina, 
pranašais buvo 
Tolstojus.

“Antra teorija 
žmonija susideda
lių -genijaus arba antžmogio 
iš vienos pusės, ir masės arba 
minios iš kitos. Tatai yra aris
tokratiška pažvalga. Sulig jos, 
žmonijos masė sutverta tėra 
liktai tam, kad turėtų galimy
bės gyventi ir dirbti antžmo
giai. Tos teorijos žymiausias 
eksponentas yra Nietzsche. Ji 
veda prie egoizmo ir 
kratiškumo.

“Bolševizmas vra 
masinio valdymo 
Pradžioj tai buvo 
daugelio prieš

antidemo-

geria tįsias 
pavyzdys, 
sukilimas 

mažumos val
džią. Bet dabar Busi ją f akli
nai valdo keli “antžmogiai*.

“Holzapfel sako, jog nei vie
na tų idėjų nėra tiksli,
nori sujungti daiktan visa tai, 
kas yra gera tiek vienoj, tiek 
kitoj sistemoj, 
žmonija nėra akla
susideda iš įvairausių 
dualų ir grupių, kurių mora
liškas 
tuališkas išsivystymas yra skir-

Jis

Jo supratimu, 
masė, ale 

indivi-

artistiškas ir intelek

Šito straipsnio svarba paaiš
kėja, kai sulygini jį su atatinka
mu Rusų Vokiečių sutarties iš 
balandžio mėn. 24 d. straipsniu 
(3 str.), kurs skamba taip: “Jei
gu sąryšy su 2 straipsny nuro- 
lyto pobūdžio konfliktu, arba 
,uo atveju, kai nė viena susita
šančiųjų šalių nebus įsimaišiu- 
ii į ginkluotus susidurimus, tarp 
trečiųjų šalių susidarytų koali
cija vienai susitariančiųjų šalių 
ekonomiškai arba finansiškai 
boikotuoti, antroji susitariančio
ji šalis tokion koalicijon nesi- 
dės“. ;' 1t ’

Skirtumas tarp formules, 
priimtos Berlyne balandžio mė
nesy ir formules, priimtos Mas
kvoje rugsėjo mėnesy, yra prie
de, kilusiame Maskvoje sutar
tyje, būtent: “jeigu trečiosios 
valstybės sudarys politinę su
tartį, nukreiptą prieš vieną su
sitariančiųjų šalių...“ Ši formu- 
!a yra tiek lanksti, kiek to gali 
panorėti Maskva. Tokios lanks
čios kliauzos nėra Rusų Vokie
čių sutartyje, kuri pilnai ap- 
saugoja vėliau padarytus Vo
kietijos pasižadėjimus, einant 
Sąjungos Kovenanto 17-tu j 
straipsniu. Kitaip sakant, Vo-Į 
kietija nesidės į fiansišką ari 
ekonomišką koaliciją prieš Ru-' 
siją tiktai tokiu atveju, jei pati ' 
Rusija laikysis taikingai. Ko-| 
zenanto gi 17 straipsnis numato 
tokias sankcijas tik prieš vals
tybę, kuri bus sulaužiusi taiką.' 
Tai-gi šituo klausimu negali 
būti konflikto tarp Genevos< ir 
Berlyno. Kaunas, priešingai,! 
galėtų būti įtrauktas į konflik
tą su Sąjunga, jei Rusijos vy
riausybė praneštų Lietuvos vy
riausybei, kad, vadinasi, Sąjun
gos ekonominė sankcija, taiko- 
na Rusijai Rusijos nuomone, 
sudaro “politinę sutartį, nu-,

sinant ketvirtu šitos sutarties 
straipsniu, Lietuva turėtų pasi- 
raukti iš Sąjungos, jei Sąjunga 
kada nors nuspręstų taikyti Ru
sijai ekonominę sankciją. Pa
našų pasižadėjimą Maskva ban
dė išsiderėti iš p. štrezemano 
balandžio mėnesy, bot nepavy
ko.

tingas. Toj skalėj kiekvienas 
žmogus yra sva/bųs ir jo gabu
mai turi būti išvystyti iki au
kščiausio laipsnio.

“Bet žmonių gabumai nėra 
vienodi. Suvienodinti žmones 
yra neįmanomas dalykas. No
rint, kad žmonija progresuotų, 
rėkia mokėti parinkti tuos žmo
nes, kurie labiausiai tinka mo
ksliškiems tyrinėjimams, lite
ratūrai ar kuriai kitai kūrybi
nei darbuotei. Taipgi kiekvie
nas musų privalo išmokti, kaip 
išvystyti savo kūrybinę jėgą”.,

Kaip tai atsiekti? Pirmiau
siai, sako Holzapfel,. mes pri
valome geriau save pažinti. 
Gyvenimas nuolat darosi labiau 
komplikuotas, bet žmogaus pri
gimtis lėtai tesikeičia. Mes esa
me dvidešimto ■ šimtmečio žmo
nės su senovės egiptiečių siela.

Reikalinga daugiau patirti 
apie save, o ypač tą dalyką, 
kuris vadinama sąžines balsu. 
Sąžine paprastai vadinama vi
dujinis balsas, kuris nusako laiku ši sutartis gali iširti.

Galima sakyti, ir, be abejo
nės, bus pasakyta, kad Lietuva 
nepasižada priimti vien tiktai 
Maskvos sprendimą tuo klausi- 
jnu kad sudaro “politinę sutar
tį, nukreiptą prieš“ Rusiją, ir 
kad Lietuva jausis bet kuriuo 
laiku laisva pasirinkti sau kelĄ, 
jei jos lojalumas Sąjungai susi
durtų su reikalavimais, kuriuos 
jai statytų Rusija, eidama šita 
sutartim. Tačiau jei Lietuva 
atsisakytų priimti tai, ką Mask
va laiko savo dalim dabartinėse 
derybose, iš Maskvos taip jau 
nebūtų galima reikalauti, kad ji 
pripažintų Lietuvos teises į Vil
nių. Išeinant iš šito argumento, 
taikant sutartį praktikoje, 
pasitaikyti, kad vienu ar kitu

savo i
Šes- 
for-

Penktu straipsniu pasirašiu
sios šalys pasižada spręsti 
ginčus susitarimų keliais, 
tas straipsnis yra bendros 
mos ir liečia ratifikavimą,
tintu straipsniu nustatomas su
tarties galiojimo laikas, — visai 
sutarčiai; išskiriant 1 ir 2 
straipsnius, nustatoma penkei i; 
metai, pirmam if antram 
straipsniams nustatoma neribo
tas galiojimo laikas.

Matyt, norint kompensuoti 
Lietuvai jos nuolaidas 4-me 
straipsnyje, buvo pasikeista no
tomis, kuriose p. čičerinas pa
state taškučius ant j Vilniaus 
klausimu, o p. Sleževičius pareiš-

GYVENIMAS
Mtnesinis žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Gyvenimas už vasarj menesį jau 
atspausdintas,—įsigykit jį. Turinys 
yra sekamas:

Papročiai,. Klases, Darbininkų 
Ateitis, Sveikata ir Pasisekimas, 
Buk sau Geru Draugu, Mintys ir 
Žmogus, Protestas prieš Lietuvos 
Smurtininkus, Senatvė, Iš Gyveni
mo Audros, Braižas ir Charakteris, 
Prakilni Meilė—Žemaitės apysaka.

Prenumerata metams ....... $2
Pusei metq ..........................  $1
Kopija ..............................   20c

DR. K. ORANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredoinis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tei. Lafayette 6792

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. . Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood5107 

rz / J 5 nuo 9 ikt II vai. ryte; balandos ( nuo 6 ikj 8 vaL vakare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandai — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:80 

/ vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 5 -9 
Sekmadieniais: 10- 2

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Rooin 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas SpuulditiK 8633 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Vincenncs 6987 arba Hemlock 5524

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 

Res. 6000 So. Campbell Avc.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Are.

Tol. Lafayette 4146
. J nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo c jki # vaL

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Pb.one Pullman Č213
Dr. A. J. Tananevičius 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10.821 Michigan Avė.
Ofiso valandos: 8—10 ryto, 

1—3 po pietų, 7—9 vakare

Office Boulevard 7042

.. l)r. C. Z. V eželis -
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
I'hone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

.4

O-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentistas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

R<*h. Telefonas Heinlock 2615
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RYTYJ YRA 
LEGALE ŠVENTE

M PADAUŽŲ FILOSOFIJA
Teisme

Teisėjas: 
bų pavogime 
kysit Tamsta 
mui.”

Kaltininkas: 
aš paltas. Nes
parašyta garderobas veltui.

Tamstą kaltiną ru- 
teatre. Ką pasa- 
savo pasiteisini-

“Vagystėj nesu 
ten aiškiai buvo

Gera proga

—Onute, —klausia motina,— 
ko nori šiandien savo vardiniu 
dienoj ?*

Onutė, kuri ką tik susibarė 
su savo broliuku, tuoj atsako:

Noriu, kad Antanukui 
kartą butų gerai išpertas

nors 
kai-

Bankus bus uždarytos visą die
ną Subatoj iš priežasties Lincoln 
gimtuvių dienos.

Vis daugiau ir daugiau žmonių 
kasmet investuoja savo pinigus 
į musų pirmus morgičius ir auk
sinius bonus kurie teikia jiems 
6L su absoliučiu saugumu. Ar 
jus esate vienas iš jų?

Musų naujos apsaugos dėžutės 
pasiūlo apsaugą dėl jūsų bran
gių dokumentų ir kitų brange
nybių už labai mažą kainą. At- 
silankykit ir pamatykit jas.

Peo^les *8®* Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

GROŽES-EKŪNOMIJOS

Progresyviškas biznis
Buvo gadynė kairiasparniavi- 

mo; buvo gadynė komunistavi- 
mo; buvo gadynė darbiediavi- 
mo; dabar užėjo gadynė pro
gresavimo. Lietuviškai sakant, 
buvo kairiasparniai, paskui ko
munistai, bolševikai, paskui 
darbiečiai, o dabar progresyviai 
žmonės.

O, žinoma, be priežasties juk 
sviete nieko nėra: įgriso kai
riasparniai, dar daugiau įgriso 
bolševikai, nusišpicavo komu
nistai, pakriko darbiečiai. Ir 
raudanieji biznieriai dabar su
galvojo naują vardą: progresy
viai žmonės. Tai paskutinis 
bolševikų, taip, sakant, kriuku
tis; tai paskutinė jų meškerė 
doleriams pasižvejoti.

Vienok šitaip šneka neprogro 
šyviai žmonės, ir tie, kurie 
nesupranta raudonojo biznio 
dėsnių arba principų. Padaužos 
žino kame dalykas. Ir ot im
siu čia ir pasakysiu viską, jei 
norite. Dalykas, kaip mes pa
prastai kalbame, yra štai kokis. 
Musų draugužiai komunistėliai 
dar galės ir kitokiais vardais 
vadintis. Padaužos turi daug 
įvairių propozicijų, štai padau
žų dvasios vadas, kad išgelbė
jus visą situaciją, prirengė ke
lis vardus, kurių leido šitub 
viešai paminėti:

avinėliai dievo, 
tikri žmonės, 
sendvičininkai, 
ate itiesžiedninkai, 
taradaikos partija, 
kur vėjas pučia partija ir 
mučelninkai bei zokoninkai.

Barzdą ėiopenėdams pasc- 
leikto velninu prijėdęs Mašker- 
nis;

Telšiai, 11)26 m. gruode 43 d. t
Du įvairus dalykai, vienas į 

antrą panašus

Pasakyk man, klausia mo
kytojas mažą vaiką, kiek tu
rime sakramentų?

—šešis.
—Kaip tai, juk per tikybos 

pamokas minėdavau septynis. 
Ar jau užmiršai?

—Ne, ponas mokytojau, bet 
mamytė andai bardamasi su tė
veliu sakė, kad moterystė ir at
gaila tai vis viena.

Gera sąlyga

Na, ir ką pasakė uošvis į 
tavo prašymą kai dėl išmokėji
mo žmonos dalies?

Nieko tikra. Prašymo 
atmetė, bet pastate" vieną 
lygą.

—Kokia ?C

—Kad jam pirma plaukai 
augs ant delno.

Teisme

ne-

Teisėjas.— Ar supratai nu
sprendimą?

Kaltininkas. Taip, labai su
pratau: taip aiškiai ponas tei
sėjas perskaitei, ir nesuprasiu!

Teisėjas.—Taigi esi nuteistas 
trims savaitėms kalėjimai! ir 
užmokėti bylos išlaidas.

Kaltininkas. Ar šitaip? šito, 
tai aš nesupratau.

Pigi paskola

Diplomatija
Nepatenkintas

Tėvas (sugavęs mažą Anta
nuką išdykavime): “Ar tu ne
žadėjai man daugiau neišdy
kauti—ką?°

Antaniukas: “žadėjau, tėve
liuk.”

Tėvas: “Ar aš nežadėjau tau 
rykščių, jeigu tu tokiu nebusi 
—ką?”

Antaniukas: “žadėjai, tėve
liuk. Bet jeigu aš savo paža
do nesu išteisėjęs, tai kam tau 
savo

—Klausyk tu, latre, jei 
kartą užgausi Onutę, tai 
kailį nulupsiu,—tarė tėvas 
kui.

—Tai tau ir šeimyninis
vėmimas. Tikrosios sesers nega
lima mušti.

dar 
tau 
vai-

gy-

laikvtis”.*

Bent panelė

Viename laikrašty buvo toks 
skelbimas:

turinti 10,(MM) metų 33 
ir 3 dolerius pasukos 
i'štekėt už vyro.”

vaikus 
geidžia

Nori būti ponu

Svečias klausia Vincuką:— 
Kuo tu norėtumei užaugęs būti?

Vincukas: — Norėčiau būti 
ponu! 

kažin kodėl?
Mamyte sako, 

nieko nedirbi, 
pas pažįstamus, 

pavalgius.

ii p ir. Tamsta, 
Svečias:- (J

jog ponas 
tik vaikštinėji 
kad gerai

Stebėtinas gražumas

Vienas ponaitis labai mėgo 
dabintis— net veidus dažyda
vusi.

Kartą išstepliojęs* pasišaukė 
tarną ir klausia:

O ką, .Tonai, ar aš gražus?
- Taip, jūsų sveikata.

Ir j ką aš dabar panašus?
| liūtą, jūsų sveikata.

O kur tu malei butą? 
nustebo ponaitis.

- (ii paveikslėlyje. Viešpats 
Jėzus joja j Jeruzolimą.

—Tai asilas, kvaily!

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Cl b HURTSONLYBtf ’ c sį>s-scoup| 
s<?Ubs*pol|sH^ 
hlį^PATPlCK
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Koki Yra Šiandie Populiariš 
kiausi Investmentų Rųšis?

PAVYZDIS
Musų namuose yra sujungti du svarbiausi dalykai 
Real Estate: grožė ir ekonomija. Namai yra labai 
gražus, pigus, talpus, drūti 1/ lengvais išmokėjimais, 
čia taipgi yra gera transportacija, daugiausia dar
bų ir gera, proga uždirbti pinigus.

Tik įsivaizdinkit:

4 augštų muro namas 
$28,500 •

J mokėti $2,500

2 augštų muro namas 
$12,650 

įmokėti $1,500

Muro Bungalovv $7,500 
įmokėti $350

Mes suteikiam geriausį patarnavimą, teisingai pa
darome pardavimo kontraktus ir aktus ir duodame 
visišką apsaugą investuotiems pinigams. Ateikit ir 
persi tikrinkit!

W, HAYDEN BELL
Ed. W. Bakševičius, Vedėjas

1336 So. Kedzie Avė. Tol. Lafayette 8600L ..—
tiarsinkities “Naujienose”

Aš manau, kad tavorščiai ga
lės šitais vardais savo kromelį 
pavadinti ir dar kelis sykius 
pasipinigauti. Tie vardai kol 
kas neužpatentuoti ir, girdė
jau, padaužos juos tavorščiams 
dykai paskolintų.—P.

Iš laikraščiu
Musų geras draugas “Že

maičio” “Pliumpis” skelbia ga
vęs tokius laiškus:

I.
Geroji redakceje.

Galvą lenkdamas iki padelkų 
prašau nešiaušteis er atspaustę 
šin mana laišką.

Aš Telšiun plytlaiža po grou- 
de 17 d. perversmą atkutai!. 
Dabar aš noro gaute šėlta vei- 
tą. Sakyket kor kreipkis.

Bucioudams padelkas pasc- 
leikto belaukus atsakymo PLAK
TA KIS.

Telšiai, 1927 m. sausio 5 d.
4

II.

Godotena “Pliumpio” redakceje.
Iš perma aš meslejau, kad 

groude 17 deinos parvarsmas 
tik juoką yra. Paskou pasero- 
da, kad aš bejoukoudams galio 
veitas netekto. Aš eso somes- 
lejęs dabar persekri kštyte eš 
socialdemokratą i krekšeionį 
demokratu. Bet šendeina šute- €
kau sava dėdę, kurs- mon patar 
geriau krikštytais tautininko, 
saka tei dabar esontys patys 
dedei. Galva sosesoka! Patar
kit kon reek daryti!*

Liopenėdams Jusą dešene pa- 
selcikto dedelee soždmeslejęs

La Rinatis.
Plungė, 1927 m. sausio 3 d. 
Jpukų er šposų redakceje.

III.
Po groude 17 dienos aš jau- 

tous kaap į septintą dongo įlin
dęs. Vese kap varnaa lig tol 
ont monęs ponio, o dabar aš 
onl ąnuin pulso. Bet kad bū
tum garbinga, tad aš šiou laiš
ko skelbo vesomenee, kad nieks 
uogai ženote deinos nei valon- 
dos ant kinio aš užpulso. Bu- 
ket vėso paserengę. Einu ont 
J usa!

Kaimynas, atėjęs pas kaimy
ną atsiimti skolos, sako:— Te
gul bus pagarbintas Jėzus Kris
tus. Na ar ilgai neatiduosi 
skolos ?

—Per amžius. Amen.

Svečiuos

š ei m įninka s (jo dukterei 
kepsnį į nešant): “Dėmesio, ma
no ponai ir ponios, žąsis eina!”

“Plaukite po Amerikos Vėliava

Velykas ir Planuokite praleisti 
Pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelione 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

Tani tikra ekskursija išplauks 
puikiu laivu

S.S. George Washington
iš New Yorko Kovo 23.

JĄ asmeniškai ves Mr. Jos. Turėk, iš 
United States Lines, kuris panašius 

ekskursijas vadovauja keturiolika metų. 
Galima išanksto priruošti vietas ir bagažu, 
pervežimui iš prieplaukos iki jūsų narnų 
gclžkeliu.

Galite keliauti ir bile kitu laivu United 
States Lines, kur gausite tokį pat neprily
gstamų patarnavimą už kurį United States 
valdžios laivai gaibinami.

Kovo mėnesio išplaukimai: 
S.š. PRESIDENT HARDING

Kovo 2
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Kovo 9
S.S. LEVIATHAN 

Kovo 19
S.S. REPUBLIC

Kovo 26
S.S. PRESIDENT HARDING 

Kovo 30
Gaukite pilnų informacijų nuo 

vietos agento arba rašykite į t

United 
States Lines 
p 110 So. beartam St. g

A5 Broadvvay, Ncvv York City JA

šiandien Liberty Bonai jau daugiau nėra valdžios siūlomi, žmo
nės atsigrįžo labai dideliame skaičiuje prie kitos rųšies saugių 
investmentų: prie apsaugų public utility kompanijų, kurios teikia 
mums gasą, elektrą ir transportaciją. Geros priežastys įtikino 
juos į labiausiai populiarį rusi investmentų markete šiandien.

Public utility patarnavimas 
yra būtinas

1. Jus liksite vienu iš savininkų 
dirbtuvių kurios išdirba daiktus 
reikalingus milionicriams ir darbi
ninkams — tas patarnavimas būti
nai visuomet yra reikalaujamas. 
Bet išlaidos yra mažos palyginus 
su pragyvenimu.
2. Dividendai yra atsiunčiami kas 
trys mėnesiai. Jus tikrai gausite 
nuošimčių apie 6'/.
3. Geras investmentas dėl žmonių 
tiktai su keleis doleriais. < Šeras 
kainuoja apie $100, ir galima leng
vai juos parduoti, jei pinigai yra 
reikalingi.

Utility Securities
’ Company
72 West Adams Street, CHICAGO 

St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

) Utility Securities Conipany, 72 West Adams Street, Chicago

I Be, jokios mąn atsakomybės, malonėkit atsiųsti literatūros kur 
pasakoma, kaip aš galiu investuoti j public utility staką, mo- 
kąntj apie 6%, lengvais išmokėjimais jei norėsiu.
Vardas
Gatve ....................... :......... .... ..................................................

miUUMBIh
Miestas 

ŠTUONI METAI 
ATGAL jus galėjote 
atsakyti į šį klausimą 
greitai sakydami: 
“Liberty Bonds”.

Prisidekite prie šių 650,000 
investorių

Virš 650,000 Illinois valstijos vyrų 
ir moterų vra ant kelio finansinės €■ V
neprigulmybės tuo budu. Dauge
lis tūkstančių jų pradėjo vartoda
mi musų lengvų išmokėjimų pla
ną, taupindami po keletą dolerių j 
mėnesį. Pinigai grąžinami kiek
vienam, kurie negali užbaigti 
mokėti.
Šis skelbimas pasiūlo jums progą 
prisidėti prie didelio skaičiaus už
ganėdintų investorių, iš kurių šim
tai yra jūsų kaimynai. Atsiųskit 
šį kuponą šiandien, mes prisiusime 
jums dykai literatūros.

Valstija
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Pakars pačios užmušėją

Chicago-Londonas 
telefonu

Nuo ateinančio šeštadienio 
bus pradėtas reguliaria susisie
kimas telefonu tarp ('.hicago Ir 
Londono. Vėliaus bus įvestas 
telefoninis susisiekimas ir tarp 
kitų Illinois, Wisconsino ir

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Lietuvos nepriklausomybės iš

kilmes utarninke p. S. Kren- 
cinus svet.

"DIAMOND NUDAŽO"
BILE RUDUS, DRAPERY

Tiktai jmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Roselanii
Sam \Vashington, negras, bus 

Šįryt pakartas už savo pačios 
Milinio Moore nušovimą. .Jis 
nušovė savo pačią liepos 1 d., 
1925 m. Per visą šj laiką jis 
darė visas pastangas, kad išsi- 
gelbčti nuo kartuvių. Jis teisi
nosi, kad jis nušovė savo pa
čią netyčia.

(Paskutinėj valandoj betgi 
jo pakorimas tapo atidėtas dar 
vienai savaitei, kad jis galėtų 
kreiptis prie gubernatoriaus ir 
prašyti pakeistiv mirties bausmę 
kalėjimu.)

Plėšikai užpuolė 
50 žmon ų

Penki plėšikai vakar užpuo
lė ('.hicago Fruit Auction ('.o. 
buveinę prie 28 ir \Vood gat
vių, kur buvo apie 50 vaisių 
pirkėjų ir pabėgo susirinkę nuo 
jų apie $1,800. Visi kvostu mė
liai liko sustatyti vidury rašti
nės su iškeltomis laikomis ir 
plėšikai juos visus iškratė.

Michigan miestų ir Londono.
Bet tokis pasikalbėjimas 

tarp Londono ir ('hicago bus 
brangus: po $78 už pirmas tris 
minutes ir po $26 už kiekviena 
sekamą minutę.

Plėšikui nušovė savo
auką

Du jauni plėšikai užpuolė 
Sheridan skalbyklą, 5037 N. 
Kedzie Avė., ir nušovė savinin
ką Jacob Bosenthal, 55 m. .lis 
tuo laiku pasilenkęs ant (Ieš
kos telefonavo. kuomet į raš
tinę įėjo plėšikai, kurių vienas 
šūkterėjęs pakelti rankas, bet 
nelaukdamas kol tai bus pada
ryta, paleido šūvį, nuo kurio 
Bosenthal neužilgo pasimirė. 
Du jo sunai tuo laiku buvo 
raštinėj ir ėmė plėšikus vytis, 
bet jiems pasisekė pasprukti 
automobiliu. Du kiti jo sunai 
taipjau tuo laiku buvo skalby
kloj. Suimta daug nužiūrimų 
asmenų, bet plėšikai tebėra ne
sugauti.

Pasak vietos laikraščių, liko 
patrauktas teisman lietuvis 
real estatininkas John Grigula, 
12203 Princeton Avė. Skundė
ju yra Kasim ir Petreikus,“" ku
ris kaltina Grigulą už priga- 
vystę. Abu stojo pi rėš South 
(.'hicago teisėją Hartigan, ku
ris Grigulą atidavė grand j u r,v 
ir pareikalavo užsistatyti $5,- 
000 kaucijos.

Pasak Petreikos, jis pirko 
iš Grįgulos 350 pėdų žemės prie 
121 ir Union gatvių už $8,000, 
L»et vėliau sužinojo, kad per vi
dun tos nuosavybės eina pri
klausanti miestui gatvė 30 pė
dų platumo ir 350 pėdų ilgio. 
Petreikus pirkęs tą žemę dėl 
anglių sandelio ir pasibudavojo 
reikalingus namus ir įsirengė, 
pirma negu sužinojo, kad peč 
vidurį pirktosios nuosavybes 
eina gatvė. Delei tos gatvės 
Petreikus negalėjo prikalbinti 
kompaniją atvesti geležinkelį į 
jo anglių sandėlį ir todėl jo 
sandėlis dabar neturi didelės 
vertes. Petreikus sako, kad tuo

Reikia pasidžiaugti, kad ši 
musų kolonija pirmutine visoj 
Chicago. j sutiks ir pasveikins* tą 
reikšmingą šventę devynių 
motų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvių.

Iškilmės rengiamos uthrniil
ki, vasario 15 d. vak., p. S. 
Frenčiaus s^et., 16 gatvė ir 
\Vouw, kuri yra, be abejonės, 
gei iaU3ia visoj Tosvn of T-ake 
kolonijoj.

Programas bus gražus ir Įvai
rus. Be puikios ir tai dienai pri
taikintos muzikos bei dainų, tu
rėsime atsakančių prakalbų, 
kuriose bus iškelta nepriklau
somybės reikšmė ir lietuvių tau
tos atlikti darbai per paskuti
nius dešimtmečius.

Visi šios kolonijos lietuviai 
sueikim ir bendrai sutikim ta 
šventę utarninke, vasario 15 d., 
p. Brenciaus svetainėj.

T. of L-kictis.

49b Kiekvienas 151
centų pakelis tu- 

jk rl paprastus nu-
« ! r0(iymus» kad

kiekviena mote- 
nuspal- 

ftląl] vuoti švelnia
vi spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

j>ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typeroriterj.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8912

budu jis aplaikęs nuostolių už

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

’ ” ■' I
I

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri «avr

$30,000. Grigula gi, parduoda
mas tuos lotus, apie gatvę visai 
neminėjęs.

Buvo kaltinamasj ir kitas lie
tuvis realestatininkas Joseph 
Zilevicz, 11956 I lalsted-St., bet 
kaltinimą prieš jį Petreikus pa
naikino. kadangi nors Grigula 
ir pardavė lotus iš Žilevičiaus 
ofiso, bet pats Žilevičius su tuo 
pardavimu nieko bendra netu
rėjęs.

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

kvito ir gavėjo vardą.
Pinigus gavo:

12701—Vincui švilpai 
12710—.Miuleris Vincentui 
12711—Alenai Jonaitienei 
2-1157—.Mariutei .Marmakytei

8262— Ignui Sidaravičiui 
8235 Kajetinui Dakniui

12727— Petronėlei Kasputaitei
8266— Alenai Kaminskienei 
8280—Matusevičienei Vikto

rijai
21158—Antanui Karnišauckui 
82731—Onai Krasauskienei 

8265 Barborai Baltokaitei
8277— Uršulei Bareikienei
8278— Anelei Sarakauskienei 
8285— V e ro n i k a i T ve r k ie n e i

12720—Aleksandrui Auguliui
8263— Pranui Pociui

24460 Maratai Paulauskienei 
24757—Domicėlei Jakienei

8275— Viktorijai Burbienei
8267— Julijonai Mikšiutei 
8272—Onai Jokubaitienei
8276— Adolfui Jokubauskui
8279— Jinoi Pareikai 
8283 Onai Paulauskaitei 
8287—Onai Baltrušienei

12721—Kaziui S. Kazlauskui 
8290—Juozapui Vaišvilai 

12728—Onai Gudmonienei
8289—Marijonai šalkauskąftei 

12725 Antanui Dirdai 
22590—Marcinkui Pranui 
24756—Antaninai Birškienei 
12726—Marijonai Rupienei 
23293—Nastei Poremskienei, 
23295—Juozui Bagdanavičiui 
23296 D. Šleževičienei (mot.

Globos Komitet.) 
55873—Ignacui Baniuliui 
55877—Onai Kazlauskienei 

110—Jadvygai Mickevičienei 
23297—Antanui Mikalajūnui 
23298—Tamošiui Kuzmickui 
23299—Juozui Kuzmickui 
23301 Juizapui Stalilioniui 
23307—Klemensui Dedinskui 
55882—Jonui Ropei 
55884—Taosei Zakarauskienei 
55885—Jonui Bružui 
55886—Viktorui Petravičiui 
55887—Juozui Račkauskui 
55890—Kazimierui Dailidoniui 
55891—Onai Rukienei 
55892—Kamšei Jasiunienei 
55894—Vincui Rulevičiui 
55896—Domicėlei Venckienei 
55900—Antanui Bubailiškiui

'>5901—Onai Vaičienei
55902—Marijonai Gudjonienei 
55904—J u rgiu i V izgi rd u i
7712—Masilioniui Jonui

55789—Onai Aleliunienei
7827—J. Truncai

24717 Stanislovui Rimkui 
7900—Kazimierui šilkaičiui 
7925—Marijonai Fabijonaitei 
7895—Ceneraitei Paulinai 
7927—Barborai šimšienei

Bertošaitei
7922—Vandai Silvestravičaitei
7978 Kazimierui Kazlauskui 

21710—Marijonai Janauskaitei 
22568—Agotai Merkelevičaitei 
12648—Viktorijai Valentiko- 

niutei
7943—Onai Nacienei
7980—Liudvikui Gumbiniu
8003 Jonui Baršauskui
8091—Meškauskienei Kristinai 

21719—Uršulei Žolienei 
21723—Pranui Juodžiui
8019 Konstantui Krazai

21717—Jonui Leška,.skui

Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICK. Naujas Muzikalis 
Instrumentas. Groja viso
kius rekordus.
Žemas basso ir augštos 
notos išduodamos taip aiš
kiai, kaip jus niekados ne
esate girdėję.
Kainos nuo $115.00 ir auk- v v • sciau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. SUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705

Nesenai čia buvo kitas įdo- 
mus atsitikimas. Tik šį kartą 
ne tarp lietuvių.

Prieš porą metų George Wi- 
ne, 47 m., vedęs, pabėgo su 
Margaret Stelhvag, 21 m., ap
sivedė ir su ja apsigyveno na
mely palei Michigano dilinus. 
Kartu jis gyveno ir su savo 
pirmąją pačia. Apie jo apsive- 
dimą sužinojo pirmoji pati ir 
jį areštavo. Wine betgi liko pa- 
liuosuotas kada jis pasižadėjo 
apleisti Margaret ir sugryžti 
pas pirmąją pačią. Praėjo kiek 
laiko. Margaret susilaukė kū
dikio, bet ir išlaikyti jo negalė- 

| jo. Tada Wine prikalbino sa
vo pačią priimti kūdikį. Ji pri
ėmė. Bet ji buVo nepatyrusi ir 

, nemokėjo kūdikio auklėti. Ta- 
’ da ir kūdikio motina Margaret 
i apsigyveno pas ją, kad galėtų 
j pati kūdikį prižiūrėti ir pamo
kinti kūdikio tėvo pačią auklė
jimo dalykų. Bet sužinojo apie 
tai Margaret tėvai ir ją arešta
vo, o kūdikį patys pasiėmė. Vi
sas reikalas atsidūrė teisme. 
Kova buvo smarki. Iš vienos 
pusės stojo Margaret tėvai. Iš 
kitos pusės — Margaret, jos 
meilužis Wine ir pastarojo pa
ti, kurie reikalavo, kad kūdikis 
pasiliktų pas kūdikio tėvą. Tei
sėjas betgi nusprendė pavesti 

I kudikį Margaret tėvams. Mar
garet tada pastvėrė kudikį ir 
bandė su juo pabėgti iš teismo, 
bet tapo sulaikyta ant laiptų.

Wine pirmoji pati teisme 
pareiškė, jog ji pilnai sutinka, 
kad Margaret gyventų pas ją. 
Ji nusisprendusi, kad geriau 
turėti Wine ir jo meilužę, negu 
visai jo neturėti. Jeigu ji ne
gali turėti savo vyro be Marga
ret, tai geriau tegul su ja bus 
ir Margaret, bile kartu butų ir 
vyras. Tečiaus teismas į tai ki
taip žiuri ir Wine neužilgo bus 
teisiamas už dvipatystę.

—R. R.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

teioeuiber our (TiTlE? and location

, KLEIN BROSfeĮ
20 din! Halsted Street

Pasirinkimot. J

f •

JL Apsisaugok nou Flu
Kosulio ir Slogų 

Mes jumis išgydysime tuojau
KoRiily# Ir slogos pnprnstal lAsivysto | pavojingas ligas kaip tai grlp*. bronchitio, 

Flu, pneumonijų, kuri tankiai užsibaigia mirtimi. Flu yra didžiau*'* pndAas žmonių 
ir sunniknn kas metai iimtus tūkstančiu gyvybių. Slogos, kurnu yra apleidžiamo* 
ar negerai gydomos, paprastai turi liūdnų pabaigų ir baigiasi su Dusuliu arba Džio
va. Jus pražalins'te tuos pavojus, jeigu jus pavartosite ANTI-FLU-COLD TREAT- 
MENT I>r. Tom. Tai yra vėliausia išradimas medicinoj, kuris su didelėmis pasek
mėmis dabar yra vartojamas nuo Kosulio, Sotoi, Gripo, Flu, Užraudonavusio* Gerk
lės, F’leurisy, Dronchitis, Kataro ir Plaučių ligų. ANTI-FLU-COLD TREATMENT 
tuojau sulaiko tolimesni bes'vystymų ligos ir užmuAa L gų perus kūne, | penkias 
dienus visos ligos bus praAalintos. 'lakstančiai sergančių liko išgydyt', pavartojus 
tiktai V.enų Syk| gydymų Aių puikių gyduoių. Labiausiai jos geros aenoue chro- 
niAkose ligose. Jei jos negelbės, mes grąžinsime pinigus. Jos turi gardų skonį, 
neturi savyje narkotėkų ir gali būti vartojamos suaugusių ir vaikų. Kuomet jus 
varto./te musų ANTI-FLU-COLD HALSAM, jūsų plaučia’ ir visu sistema sustiprės 
ir labiau atsilaikys nuo l'gų. Kaina už venų gydymų yra SL25. RaAykit tuojau, 
pasivėlinimus yru pavojingas.

NE8IŲ8KIT PINIGŲ
Tiktai iškirpk't šj skelbimų ir atsiųskite mums su 25c dėl atsiuntimo. Už gy

duoles Jus užmokėsite *1.211 kaip atneš jum.t į namus. MARDOL LABOKATORY, 
172:1 N. Keitei* Avė. Dept. 810. Chicago, 111.

PRAŠALINKITE SILPNUMUS
Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 

bronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
sikrėtimą.scons muisiON 
yra sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 
cod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau
jąs dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra-įfe 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su j 
turtingu vitaminais Scott’s Emulsion!

Scott & Bo\vne, Bloomfiekl, N. J. 26-45

Prasidės Subatoje
Pas Mus Du Syk Metinis

• į ■ - - -*

Pardavimas
Bile vyry siūty ir overkauty stake visoj musy krautuvėj

HART SCHAFFNER & MARX, KENILWORTH IR KITŲ

SIUTAI, TUXEDOS IR OVERKAUTAI
ŽINOMŲ IŠDIRBYSCIŲ

Štai vyrai — du syk j metus proga pasirink
ti iš musų viso stako už vienodą žemą kainą. 
Tikslas šio išpardavimo yra gerai žinomas 
musų kostumeriams — pagelbsti užbaigti mu
sų staką. ir taipgi parodyti musų dėkingumą 
už jūsų pereitą biznį pas mus.

DIDŽIAUSIA PROGA SUTAUPYTI PINIGŲ!
Siutai pasiūti iš seržo, worsteds, tweeds, cas- 
simeres ir ševjotų. Smart viena, dviem ir trim 
eilėm guzikų — konservatyviško arba gra
žaus effekto,. Pilnai, per pusę arba vienu ket
virtadaliu pamušu; pasirinkimas puikiausių 
stylių. Mieros 30 iki 50 — įskaitant STORUS, 
□verkautai yra pasiūti iš Kerseys, Friezes, 
Softings, Meltons ir gražiomis nugaromis; 
taipgi nauji mėlyni. Modeliai dėl jaunų vyrų 
gražaus effekto. Kiekvienas overkautas iš- 
tikro yra stebėtinos vertės. Visų mierų 30 
iki 50. v

£» -g NIEKO NEPALIEKAME! VĖLIAUSIOS MADOS SIUTAI IR OVER- -g 
<Į> 1 KAUTAI PIRMIAU BUVO PARDUODAMI PO $50 <P 1

________ ___________________ Z  ------------------------------------------------------Y------------------------------------------------------------- -- ------------------------------- ——  

VYRŲ DEL KOSTUMERIŲ 
PADARYTI CEVERYKAI

Vyrų dėl kostumerių padaryti 
oxlordai, naujausiu pavasarinių 
stylių. Pasiūti iš juodos ir ru
dos veršiuko skuros. Goodyear 
prisiūti padai ir $3.37 
guminės kulnys

Vyrų Rayon Broadcloth Mar
škiniai. Verti iki $3.95

Prisegamais kalnieriukais pritaikintų spalvų 
arba neckband stylių. Naujų pavasarinių sty
lių Importuoti English Broadcloth, Fibre šil
ko, Rayon Broadcloth. Didelis pasirinkimas 
patternų. Mieros 
14 iki 17 .................................. $1.97
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nepriklausomybės iškilmių 
belaukiant

Ateikite, bus jums ir mums 
da linksmiau. North SidCj yra 
gana daug, kurie niekur ne
priklausote. Ateikite į musų 
chorą antradienio vakare.'

—J. Čepaitis, choro pirm.

Simono Daukanto 
Draugijoj

Musų kasdieninį gyvenimą 
paįvairina visokios pramogos, 
susirinkimai ir vakarai. Tačiau 
nei vienas jų savo reikšme ir 
kilnumu negali prilygti prie 
ateinančios Lietuvos nepriklau
somybės šventės, čia vaidina, 
be kitų dar ir istorija. Ji pake
lia savo uždangą ir parodo vi
siems lietuviams jų linksmią ir 
liūdną praeitį. Musų tėvų kovos 
ir laimėjimai iškyla kiekvieno 
sąmonėj ir džiugina, jog nesam i 
daugiau vergais. Bet tai tik 
viena šventės dalis.

Antrąją dalį sudarys žymes-• 
ni lietuvių dainininkai, muzi
kai ir artistai. Bridgeporte.1 
North Sidėj, Town of Lake ir t 
Cicero j bus pagerbta toji die
na. Programą paįvairins kal
bos, geresnių kalbėtojų. Ko( 
daugiau galime reikalauti? Re
tai tepasitaiko tokie parengi-1 
mai, kur idėja, džiaugsmas dėl 
nepriklausomybės, daina ir nui-j 
zika susilietų į krūvą! —M.

North Sirte
Vakarai

Nekurie nariai musų draugi
jos senai permatė reikalą su
vienyti pašelpines draugijas į 
vieną didelį kūną, bet tas dar
bas gyvenimai! nebuvo vykdo
mas iki šių metų.

Gruodžio mėnesy draugija iš
rinko 12 narių, kurie pagamin
tų taisykles arba sąlygas, ku
riomis draugijos galėtų vieny
tis.

Sausio mėnesy metiniame su
sirinkime, draugija įgaliojo tą 
komitetą tartis su kitomis 
draugijomis kokiomis sąlygo
mis gali draugijos vienytis. 
Augščiau minėtas komitetas, 
atlaikęs keletą posėdžių, išdis- 
kusavęs, surado nelabai sunkias 
sąlygas susivienijimui.

Vasario 7, Simono Daukanto 
Draugijos susirinkime susivie
nijimo draugijų komitetas išda
vė savo raportą ir perskaitė 
sąlygas, pagamintas kaipo pa
matą susivienijimui. Svarbiau
si punktai tų sąlygų skamba 
sekamai: “Draugija norinti su
sivienyti su Simono Daukanto 
Draugija turi turėti turto ne
mažinus kaip po dešimt dole
rių ant kiekvieno nario.

“Pomirtinės už mirusius na-

[Pacific and Atlantic Photo]
Fordo teatras Washingtone, ,kur buvo nužudytas prezidentas 

Lincolnas. Valdžios lėšomis teatras bus pataisytas. Tai bus 
savo rūšies paminklas didžiąjam prezidentui.

Roseland rengimus, ypač kad jo paren
gimai visuomet būna geri ir 
gražus. — Ros.

Brirtgeportas
Pramogų ir iškilmių pas mus 

netruksią, štai sekmadieny bus 
net dvi pramogos.

4 vai. po piet, .Auditorijoj, 
bus didelis koncertas. Tai bus 
paminėjimus trijų metų sukak
tuvių Auditorijos atidarimo.

Vakare gi bus, taipjau Audi
torijoj, mažojoj svetainėj, Ii uks
inius vakaruškos su tikrai lie
tuviška muzika gir visomis ki
tomis vakaruškų ypatybėmis 
lietuviškais šokiais, dainomis, 
juokais ir t. t. Rengia Chica
gos Komitetas Lietuvos Našlai
čiams šelpti vien palinksmini
mui savo draugų ir svečių. Tad 
jokio aukų rinkimo nebus. Tik 
vakaruškų pelnas .eis Lietuvos 
našlaičiams,

Ateinanti trečiadienį irgi Lie
tuvių Auditorijoj, bus didelės 
iškilmės, švęsime Lietuvos Ne
priklausomybes šventę. Bus di
delis programas, kokio ir dide
liuose koncertuose nebūna, o 
taipjau ir žymiausi musų kalbė
tojai. Be abejo, visi bridgepor- 
tiečiai bus tose iškilmėse. —V.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė. '
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė-'
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORI) 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VA1TUSH 
npTOMETKlSTA. 

Akiniai $4 ir augliau

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvinę akių įtempimą, kurie 

riti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfttį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se ntsitikiniuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žil uaias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama J mokyklos vaikui. Val.t 10 
iki 8 vai. NediKoj 10 iki 1 vai. p. p,

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589VAIKAI REIKALAUJA

"CASTORIA”
Specialiai prirengtos dėl , 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Praeitą sekmadienį, vasario 
6 d., Liuosybės svet., įvyko 
North Sidės artistų grupės per
statymas “Pinigų Nėr“.

Vaidinimas artistam nusise
kė gerai, žodžiu sakant — ge
naus negalima norėt. Žmonių 
buvo pilna Liuosybės svet. Po 
vaidinimo buvo šokiai, kuriems 
griežė North Sidės Jaunuolių 
orkestras. Visi šokėjai buvo 
muzika užganėdinti. Garbė 
musų jaunuoliams, kurie suda
ro šį orkestrą. Vakaras užsibai
gė 12 vai. nakties.

Morning Star Kliubas

Šis kliubas priklauso prie 
North Sidės Draugijų sąryšio. 
Kliubas turi savo kliubą kas 
vakaras atdarą, kur suėję na
riai pasikalbėjime praleidžia 
laikfi. Morning Star kliubas 
rengia didelį maskaradų balių, 
įvyks šeštadieny, vasario 12 
dieną, Meldažio svet. Morning 
Star Kliubas išdalysiąs $500 
vertės dovanų tiems, kurie at
sižymės savo kostiumais.

Pirmyn choras

Pirmyn Mišrus choras, vei
kia gana energiškai. Jau daug 
išmoko naujų ir gražių dainų. 
Skaičius choro narių gana di
delis ir vis ateina naujų. Da
bar choras mokinasi sunkias' 
dainas. Choras yra pakilęs auk
ščiausiame laipsny. Chorą mo-1 
kiną p. P'. Sarpalius. Jis pasa
kė, kad šiame sezone Choras 
turės suvaidinti operetę.
‘ Pirmyn Mišrus choras rengs ' 
šokius su pamarginimais Užga
vėnių vakare. Dabar yra kvie
čiami panelės ir vaikinai, kurie 
norėtumėt prie choro prisidėti.

rius pirm susivienijimo draugi
jų draugai mokės tai draugi
jai, kuriai priklausė pirma su
sivienijimo, o po susivienijimo 
visi nariai visų draugijų bus 
lygiai pagerbiami ir visi lygiai 
privalės mokėĮti pomirtines.

“Pristojant Draugija turės 
visą savo turtą ir knygas per
vesti ant Simono Daukanto 
Draugijos vardo pirma susivie
nijimo dienos.“

Pateiktos; susivienijimo ko
miteto sąlygos tapo vienbalsiai 
priimtos.

Paskui komitetas pranešė, 
kad “Lietuvos Mylėtojų Drau
gija“ nori susivienyti su Simo
no Daukanto Draugija. “L. M. 
D-ja“ narių turi apie 160, tur
tas siekia apie 1,700 dolerių. 
Simono Daukanto nariai suti
ko priimti Lietuvos Mylėtojų 
Draugiją augščiau minėtomis 

I s;y!yx<>mis iv pavede komitetui 

atlikti tą darbą. Tame pačiame 
susirinkime atėjo komitetas iš 
Dovido Karaliaus Draugijos. 
Jis pasakė, kad dr-ja turi apie 
17 narius, ir apie 500 dolerių 
turto, nori prisidėti prie Simo
no Daukanto Draugijos, ši 
draugija taipjau tapo primta.

Kaip girdėt, randasi ir dau- 
, giau draugijų, kurios nori su
sivienyti su Simono Daukanto 
Draugija, ši susivienijimo pa
šelpimų draugijų idėja džiugi
na ne vieną draugijos narį, bet 
sykiu ir gąsdina, kad bus dau
giau narių, bus daugiaus po
mirtinių išmokėjimų. Rodos, 
nereikėtų labai ' nuogąstauti. 
Jeigu norime, tai galime su
rasti būdą kaip mažiaus mokė
dami, o nemažinus galėsime su
šelpti mirusį draugą, jeigu 
tam tikslui patys pagalvosime 
ir paskui išdirbsime tinkamas 
taisykles. —.Jonas I^azdauskis.

Kas bus?

• šiandie Aušros kambariuo
se (10900 Michigan Avė.) bus 
inž. K. Augustinavičiaus įdomi 
paskaita, temoje: “Gyvybė ir 

! Mirtis“. Įžanga nemokama. Vi- 
iSi kviečiami tsilankyti.

I Nedėlioj, ’6 v. v., Strumilo 
svet., L. S. M. Ratelis vaidins 
gražią keturių veiksmų dramą 
“Valkata“, dalyvaujant pačiam 
autoriui J. J. Zolp įr kitiems 
žymiems nvtistams-mylėto- 
jams: J. Karčius, M. Dundulie
nė, J. Useliutė, B. Liutkevičius, 
J. Šimkus, J. Pučkorius, M. In- 
drelienė ir k. Tai bus didžiau
sias šio sezono vakaras, į kurį 
visiems roselandiečiams ir apie- 
linkės lietuviams vertėtų atsi
lankyti.

Kas buvo

Pereitą sekmadienį Strumilo 
svetainėje, vietos draugijų są
ryšis, kuris palaiko “Aušros“ 
knygyną surengė vakarą nau
dai to knygyno. Liet. Scenos 
Mylėtojų Ratelis suvaidino B r. 
Vargšo 4 veiksmų dramą, “Ga
dynės žaizdos“, o paskui buvo 
šokiai.

“Gadynės žaizdos“ graži ir 
Įspūdinga drama. Rateliečiai 
suvaidino ją labai gerai. Vai
dinime dalyvavo J. Šimkus, J. 
M. Pučkorius, J. Pivoriūnas, V. 
Preikšą, B. Liutkevičius, P. 
Daugėla, A. Andrijauskas, K. 
Kenstavičienė ir "P. Mengelienė.

Žmonių buvo nemažai ir kny
gynui liks kiek pelno. Iš paren
gimų pelno knygynas vien ir 
luadilaiko., Todėl roselandiečių 
pareiga yra remti knygyno pa-

Du metai atgal čia susitvė
rė Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politikos Kliubas. Narių dabar 
turi virš trijų šimtų ir labai 
gerai gyvuoja. Daug ką jau 
nuveikė ir pasižymėjo politiko
je. Į susirinkimus atsilanko ne
tik nariai, bet ip šiaip žymes
nių piliečių. Per praeitą prieš- 
metinį mitingą, kuris įvyko* gr. 
13 d., atsilankė buvęs alderma- 
nas Guy Maddęrom, kuris paai
škino daug svarbių dalykų apie 
busiančius balsavimus.

Toliau buvo renkama nauju 
valdyba. Išrinkta: pirm. S. Mi
siūnas, vice-pirm. J. Janušaus
kas, prot. rast. W. Kristoff, fi
nansų rast. J. Padjunas; super- 
visor kom. — II. McCormiCfc, 
Thomas, C. Strumil, J. Darutis; 
Iniprovement kom.—<Mr. Tho
mas, C. Strumil, II. McCor- 
mick ; mokyklos kor»i. ----- S. Vit-
kus.

Sausio 9 d., įvyko Am. L. P. 
P. Kliubo šokių vakaras — 
“Baloon Dance“, C. Strumilo 
svet., kuriame dalyvavo daug 
svečių iš kitų kolonijų. Visiems 
atsilankiusiems kliubas labai 
dėkingas, nes vakaras labai pa
vyko ir visi skirstėsi patenkin
ti. »

Kam teko dalyvauti kliubo 
susirinkime sausio 10 d., tie iš
sinešė gražų įspūdį. Ir kurgi 
neišsineš,,— narių daug, valdy
ba energinga, ypatingai pirm. 
S. Misiūnas. Susirinkimai būna 
rimti ir dalykai svarstomi gy- 
Vai. — J. F. Juška.

Ar jus žinote, kad
Netoli $65,000,000 yra investuota 

į išdirbinėjimų laikrodėlių, į metus 
Dasidaro viso sumos $80,000,000. Ar 
jus žinote, kad žmonės, kurie pasi
renka llelmarus kaipo mėgiamus 
eigaretus, yra žmonės, kurie mėgs- j 
ta gerų tabakų.

Visi lenktyniuojas
Bridgeportas taip yra suju

dęs, kad, rodos, visi vienas' kitą 
nori pralenkti ir gana. Rodos, 
kad čia visi lenktyniuoja. Kųs 
rengia party, nori kad jų party 
butų už kitų geresne; kas balių, 
nori kad jų balius butų'geres
nis už kitus balius ir tt. Nese- 
naį buvo rengtos dvi vakarie
nes, dviejų srovių, kurias sky
rė Halsted gatvė. Viena tų va
karienių buvo rengta per dku- 
giaus dviejų mėnesių laiko ir 
dar vardan musų raudonųjų 
biznierių idėjos, o kita sureng
ta į porą-trejetą dienų ir tik 
dviejų asmenų pagerbimui. Vie
ni sukvietė jš visos Chicagos ir 
jos priemiesčių ir apielinkės 
miesčiukų po disciplina. Kiti 
gi tik per laikraštį — taip sau, 
kad loska, kas išsigali. ‘Ir ve 
“musų biznieriaP’ didžiuojas, 
kad jie turėję daugiau valgyto
jų savo vakarienėj ir daugiau 
suvalgę ir' išgėrę.

Profesionalai ir taip pat lenk
tyniuojas. Musų “photo studi
jos“ išrėdę savo studijų langus 
musų artistų, gražių moterų, 
vyrų, jaunavedžių, vaikų ir t. t. 
paveikslais. Kožnas viliote vi
lioja pas save. Bet musų pilie
tis p. Petras Conradas, kuris 
t iii-i savo «tuclij<2 3130 Mo.
Halsted st., rodos, pralenkė vi
sus savo kolegas. Jis su savo 
motore Įsigijo gyvą paveikslą, 
kuris ir verkia, ir juokias, ir 
ramiai guli, ir spardosi kaip ka
da - - tikras “stebuklas“. Tai 
graži duktė, kurią Dr. Šimkus 
11 d. sausio atnešęs. Dr. Šim
kus vietoj Su “N.“ provotis, 
pradėjo vaikus nešioti ir sako, 
kad tas jam gerai sekasi.

Kontestantai irgi knktyniuo- 
ja. P-as Lukas visus p. Grušo 
koslumerius apėjęs ir gavęs 
ant pusmečio užrašyt “Naujie
nas”. Bet p. Grušas nenusigąs
ta, sako: kadangi galima užra
šyti “N.“ ant 10 metų, tai man 
dar liko 9 metai ir puse.

Kep.

Jaunų Liet. Tau t. Kliube
Jaunų Lietuvių Am. Jautiško 

Kliubo susirinkimas Įvyko va
sario 4 d. Narių susirinkto pu-

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, Žeg- 
čiojimo, Wind Colic ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
Žarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

sėtinai daug. Buvo išduoti ko
misijų pranešimai. Vilniaus Va
davimo Komiteto delegatai pra
nešė, kad yra rengiamas vasa
rio 16 d. paminėjimas paskel
bimo Lietuvos nepriklausomy
bės. Maskų baliaus rengimo ko
misija pranešė, kad prizais ir 
apgarsinimais yra surinkta virš 
$500. Balius jvyks vasario 27 d., 
Cb. Liet. Auditorijoj. |žanga 
75c. su drabužių pasidėjimu. 
Kliubas deda pastangas, kad ba
lius gerai nusisektų ir kad visi 
butų patenkinti. 'Tad rengkitčs 
prie šio baliaus ir gaukite do
vanų. Pereitos vakarienės ren
gimo komitetas pranešė, kad 
vakarienė pavyko ir davė $57.70 
pelno ir d n nariai prisirašė. 
Vakarienė įvyko sausio 23 d. 
Kliubas taria ačiū visiems atsi- 
ankiusiems. —G. Š.

KAROLIS MIKUTIS
Liko mylima moteris Anta

nina, sun.ai Bronislovas 16 m. 
Antanas 15 m. ir duktė Stclla 
11 m., trys švogeriai ir dvi 
seserys Amerikoj. Atsiskyrė 
nuo musų vasario 6 d., 1927 m. 
5:52 vai. vakare. Išgyveno ant 
šio svieto II metų, o šioje ša
lyje 20 metų. A. a. K. Miku
tis tapo užmuštas W. Frank- 
fort, III., anglies kasykloj, .lis 
gimė Žarėnų parap., Telšių 
apskr. Dabar randasi prireng
tas į paskutinę kelionę na
muose 1733 Keenon street, 
Chicago, 111.

Laidotuvės įvyks šeštadie
ny, vas. 12 d., 12 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas Kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiamjam pasku
tinį patarnavimų ir atsisveiki
nimų.

Liekame nulipdę
Moteris, vaikai, se
serys ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius' J. Eudeikis, tel. Yar.ds 
1741.

A 3 A

LEONAS PAMU11T1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 9 dieną, 5:50 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus; gimęs Kauno ra
dybos, Tauragės apskričio, Lau
kuvos parapijoj. Išgyveno Ame
rikoj 28 metus, paliko didelia
me nubudime moterj Uršulę* po 
tėvais Jakavičaitė, dukterį Oną, 
sūnų Ludviką, brolj Jokūbą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4530 So. Wood St.

North Side
Padėka.

Reiškiame gilų padėkos žodį 
Šv. Mykolo parap. chorui ir jo 
vedėjui p. N. Kuliui, pildžiu- 
džiam koncertinę dalį programo 
Amerikos Lietuvių Poitikos 
Kliubo baliuje sausio 30 d.

Taipgi ačiuojame Humboldt 
Purk Lietuvių Politikas Kliubui 
už jo dalyvavimą tame baliuje 
in corpore. Jiw; Humbcl.I par- 
kiečiai gražiai pasirodet : avo 
skaitlingumu, draugiškumu ir 
svetingumu. Tikimės, kad šių 
dviejų kliubų draugiški ryšiai 
dar labiau sustiprės ir kad ir 
ateity vieni kitus remsime vi
suose geruose sumanymuose.

Taipgi ačiuojame ir visai pub
likai už tokį skaitlingą atsilan
kymą. — Rengimo Komisija.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Va
sario 12 dieną, 8 valandą ryto, 
iš namų j šv. Kryžiaus para- 

bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už -veliu- 
nio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Pamiditis 
giminės, draugai' ir pažįstami 

,esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvės^ ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnys, 
Brolis ir Giniinės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

J.F.RADZIUS
Pigi«■«>*» I.Ifimvh 

G r abortas Chicagoje 
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•♦Aą.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

BlILVS’fUNCLE
I

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS'
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanŽiningag ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

. 3307 Auburn Avė.
Chicago, UI.

Phone Boulevard *7314
Pristatome į viešas miesto dalis 
S. Loveikis, Kvietkininkas 

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Rankiotoms ir Pagrabams 

Vaini’; anis
3316 So. Halsted St, Chicago
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gyvybė ir Mirtis

Announcement

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

DEL KELIAVIMO LIETUVON

Draugystė Meilės Lietuvių Ame
rikoj!' laikys susirinkimą šeštadie
ny, vasario 12 d., prie 1900 South 
Union avė. ir 19 gi. 1:30 vai. vaka
re. Draugai bukit susirinkime.

F. B. JusčiUR.
Tai be galo įdomus klausi

mas. Tai paslaptis viso musų 
gyvenimo. Tuo Įdomiu ir svar
biu klausimu paskaita bus sek- 
ptadieny, vas. 
te. Lietuviu 
tvs in Augustinaviėiu.’

Jau artinasi “Naujienų’’ eks
kursija Lietuvon ir laikas vi

ešiems pradėti rengtis.
Atsiminkit, kurie nesat Ame

rikos piliečiais, yra kibai geras 
dalykas apsirūpinti iš anksto j d 
leidimu stigryšli. Lietuve; i»e •

Lietuviškas vakaruškas rengia
Chi'agos Kometas Lietuvos Naš-

/
ns šelpti hedėlioj, vasario 13 
v. v., Liet. Auditorijos muž. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
sušelpti Lietuvos našlaičius, 
gr .ži u pasilinksminti. |žnn- 
50 *, —h o notėtas. \

s va r
“Gyvybe ir Mirtis’,-r- jiloini pre
torijų bus setoiiiiidieny, vns. 13 d.,

Ramentais, gavimas •0 va . r\le, 
/njoj svet.iim 
įlir.i i i'.i Virius kviečiami

ma-
Au-

Brighton Park
.‘iiau

.*500

Brighton Purk

Visiems yra žinoma Brighton

Kas tik rengiatės kėliau i L ‘v 
luvon ateinančią vasarą, kitaj 
kitės i “Naujienas”, o čia j u ; 
reikalai bus aprupinti ir
šiai sutvarkyti nuo pradžioj iki 
galo. Kitų miestų lietuviai taip 
jau gerai aprūpinami ir priren
giami kelionei, kaip ir vieliniai.

Pradėkit rengtis tuojau.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
valiomis >'500. Maskaradų balius, 

■ngia I ilh, M ir iing Star B. & P. 
lub, suimtoj, vasario 12, 1927, M. 
rldažio svetainėj, 2211 \V. 23 PI.

vakare. MuzikaPradžia 7:30 ’ 
lolm Bakausko

Chicagos Lietuvių Auditorijos šė- 
j •in’nkki, direktoriai ir atstovai 

Irnugiju Imtinai turit pribūti nedė- 
’ioj, vasario 13 d, 1927 m. 4 ;30 v.

REIKIA vyrų Ir moterų dirbti vi
sų arba dalį laiko — pardavinėti 
Real Estate; patyrimas nereikalin
gas. Gera proga tiems, kurie 
dirbti.

P. C. CARSON
23 H W. 95th st.
Tel. Beverly 1650

nori

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusiu operatorių prie 
moterišku kautų.

2868 W. 21 si Place

ATYDAI real estate salesmenų. 
Mes suteiksime jums didelę para
mų ir užbaigsime dėl jūsų pardavi
mų ‘deals’'. Jei jus tik nebijote 
darim, mes ntirodysim kaip uždirb
ti daug pinigų. John J. Lipski & 
Co., 4650 S. Western avė. Phone 
Lafayette 1914.

Business Chanccs
Parda vii mui Bign iaj.,

PARDAVIMUI delikatesen, gro
sernč, saldainių, tabako krautuve, 
$1200 cash, 4 kambariai užpakaly 
$40 rendos, 1010 W. 69 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
nė, visokių tautų apgyventoj apielin 
kėj. Turiu apleisti miestų dėl 
sveikatos mano moteries.

Box 868
1739 S. Halsted St.

ne-

IjkĄRDAVIMl grosornč; turiu du 
bizniu, vieny noriu parduoti. 551 
\V. 181h Si. Savininkas 1818 (jinal- 
port avc.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir smulkių daiktų krautuvė. Pai*- 
duosiu pigiai arba mainysiu ant 2 
tonų troko. 2742 W. 38 si.

Real Estate For Sale
Namai-žeinė Pardavimui
NEGIRDCTI NAMAI

IŠSIMAINO 2 bungalows, viena 
muro 6 kambarių, antra medinė 5 
kambarių, su extra lotu. Mainysiu 
bile katrų ant didesnio namo, loto, 
bučernės, priimsiu kitokį biznį kai
po pirmų (mokėjimų, 
randasi South Sidėj.

IŠSIMAINO puikus bizniavus na-( 
mas, storas su I flatais, namas ran
dasi lietuvių kolonijoj, mainysiu ant 
fanuos nepaisant valstijos; 
turi būti be morgičių, su 
gaiš ir gyvuliais. Namo 
$12,809.

IŠSIMAINO automobilius ant lo
to, nepaisant apielinkės. Su viršini- 
nėlais reikalais kreipkitės pas

Btingalows

farma i

kaina

Financial
Finansai-PaskoloH

MES PERKAME
Už $40 cash, $100 vertės Lietuvon 
Valdžios Bonus nuo patvirtintų le
galių savininkų.

Taipgi perkame Lenkijos Doleri
nius Bonus, Vokietijos ir Austri
jos banus.

Galit derėtis.

KAUFMANSTATE BANK
124 N. La Šalie Si., Chicago

4108 Archer avė.
Phone Lafavetle 5107

kiečiai lietuviai turi ir 
šventę.

Prieky visų Brighton 
lietuvių stovi Keistučio P: 
nis Kliubas. Kadangi jis yru 
viena iš didžiausių ir veikliau
sių draugijų Rrighton Parke, 
tad jis pajėgia surengti dides
nius vakartis ir sutraukti dau
giau publikos, taip kad jo va
karai ir yra kaip kokia šventė 
Brighton parkiečiams.

Dabar irg 
viai kalbina 
žiuojam”, o

savo
Susirinkimas SLA 260 knepos ai 

■.bus vasario 13 d. 2 vai. po pietų
liepi ilmvimų baus- 
niĮ. —T. J ar. u liti.

LIETUVIŲ DARBININKŲ.
Del sp’eeialio darbo trims vaka- 
tams kas savaitę, gera mokes
tis. Atsiųskite savo vardą ir 
adresų tuojau, aš atvažiuosiu 
ir išaiškinsiu jums.

Naujienos,
1739 S. Halsted st;

Box 869

PARDAVIMUI dvieju baltų kėdžių 
barbernė. 6219 So. St. Louis avė. 
Tel. Prospect 2951.

GROSERNR ant kampo, I 
metams iysas, kambariai i.š už
pakalio, re oda $35. Turiu par
duoti iš priežasties ligos, kaina 
$1800. 5200 S. Honore st.

PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis na
mas, 5—5 kambarių, garu šildomas, 
v ra miegojimui porčiai, lietaus la
šų vana, Crancuziški langai svečių 
kambary, langai su metalinėmis lišt- 
voinis 2 karų 
vyje, #15,500. 
So. Francisco

garažas^ gerame sto-
Republic 7331, 6010

RE NUOŠIMČIŲ
Duodame paskolas nuo $100 iki 
$300 ant notų. Pinigus išmokame 
j 12 valandų. Vienatinis ofisas 
siuur-vakarinėj dalyj miesto, ku
ris teikia paskolas tokiomis sąly- 
•gomic. Pasinaudokit iš tos progos.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 

kampas Hamilton Avė.

2136 \V
kime ivę aphluirjjas, m.i- Roseland. — SLA 139 

yh- bos įvvk.s uftdėli j, 13
M. Mikolailis, seki*, j kuip f:3o va|. po pietų, 
. ...------ ---------------- Į

bu?

kp. prakal Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

7 etz/ras-l
Muzikei

K. Slrumi- 
Kalbetojum 

organizatorius iš Ne\v 
Vitaitis. Prakalbos bus 
uis lik gyvas atsilanky

ki I. — Rengėjai.

GROJ1KL1S pianas, biskį varto
tas, su 60 rolelių ir benčiumi, $75, 
turi būti cash. 21)18 Milvvnukee. Avc.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašclpo.s susirinkimas at- 

i >ibus nedč'ioj, vnstirio 13 d., North

PARDUOSIU grojiklį pianų, taip 
kaip naujas, už $85, su 75 roleliais 
ir benčiumi, cash. Mr. Rudaitis, 
6512, So. Halsted St.

sako, šeštadie- 
i vai. vakaro, į 

parko didžiąją sve- 
39 gt.

I'en bus ir
“Važiuojam*

paprasti.

i visi 
vienas 

esą nuvažiavę dar 
pamatysime ir “Teismą’’.

“Važiuojam 
ny, vas. 1 
McKinley 
tainę. prie 
bulvaro. Ten bus ir “Teismas”. 
Bet tas “Važiuojam” ir “Teis
mas” nėra paprasti, kaip kad 
draugas draugui sako — “va
žiuojam”, 
važiavimas 
smas. Ištil 
nevažiuos, 
žiūrės ir 
komedijų. 
Keistučio 
rius, 
Kliulx). Čia nebus 
bet bus tik paprasti scenos 
mylėtojai, Kliubo nariai, kurie 
su pasišventimu dirba scenai ir 
Kliubui. Ir visa pramoga 
rengiama ne pelno tikslu, 
kad Brighton parkieČius 
palinksminti. Visi dalyviai 
darbo žmonės, 1x4 jie nori pasi 
darbuoti 
parėję iš

ir visai kitokis tei
tųjų, čia niekas ir 
tik susėdę ramiai 
Jaųsysis Unksmių 

kurias jiems patieks 
Kliubo Dramos sky-

parama viso Keistučio 
Čia nebus žvaigždžių,

yra 
bet 

vien
yra

visuomenės labui ir 
darbo namo, 1 vieton 
jie veikia, mokinasi
kad duoti lietuviams 

ką geresnio ir juos palinksmin
ti. Jie nesitiki jokio kito atly
ginimo, kaip jūsų atsilankymo
ir jie labai dŽaugss, jei jus,
atsilankę, busite patenkinti 7Ų 
vaidinimu, jų darbu. Po vaidi
nimo gi bus šokiai. —Mėnulis.

Vieša padėka

» ————>^—— N. l.eavitt st. i
-------------------- ---------- j va| po piety 

iusirinkti laiku.

“Aušros Sūnys” antru syk:
Gauti nauji kostiumai 

Kauno, veikalas dar rt 
mas, dar tobulinamas, 
pastatyme įvesta daug naujie- 
nybių
tis, kad antru syk statant "Au-

pačiam

visa tai leidžia tikę

i.spudį. O jei per pirmą vaidini
mą “Aušros Sūnus’’ paliko pui-

nepaprastas vaidinimas. Artis
tų sąstatas tiesiog nepamaino
mas; pati knygnešį —kontra- 
bandnešį vaidins S. Pilka, jo 
sūnų Balsis, rusų žandarus A. 
Vanagaitis ir B. Vaitekūnas, ki
tose rolėse — J. Kemėšis, Ad. 
Micevičius, moterys taip pat 
rinktinės: J. Gulbinienė, P.
Petraičiutė-Miller, M. Dundulie
nė. “Aušros Simus” — musų 
netolimos garbingos praeities 
atvaizdavimas. Kas jaučiasi 
lietuviu, turi tą veikalą matyti.

— Jonan.

B. Vaitekūno vakaras
Musų populiaraus artisto B. 

Vaitekunfl scenos veikimui su
kanka neužilgo trysdešimt me
tų. Pažymėjimui šio gana 
svarbaus įvykio Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis ruošia 
vaidinima kovo 6 d. Meldažio 
svet., dalyvaujant pačiam p. 
B. Vaitekūnui.

Visas vakaras 
rus, įdomus ir 
turėsime progos
žinti su musų artistu ir sykiu 
l>asidžiaugti tuo progresu, 
esame padarę per šiuos 
liasdešimt metų. — Rep.

žada būti įvai- 
originalus. čia 
arčiau susipa-

kurį 
ke-

Gražus koncertas

Kaip jau visiems žinoma, pe
reitą sekmadienį, Liet. Liuosy- 
bės svet., vietos Vakarinės 
Žvaigždes Pas. Kliubas rengC 
vakarą. Birutės Dramos Sky
rius vaidino komediją “Žemės 
Rojus”. Viskas pasisekė kuoge-| 
ritinsią. Pub'.ikos buvo pilna’ 
svetainė ir užsilaikė kuogra-* 
žiausia. Tad tebūnie leista tarti'
-visiems dalyvavusiems ačiū už į Pereitą sekmadienį, 
gausią paramą. Svečių turėjom' Hali, Auditorium name, 
iš visos apielinkės — Melrose 
Park, St. Charles ir iš visos 
Chicagos. Net ir iš Wisconsino 
atvyko seniau Cicero gyvenę 
p. p. Šarkiai. Jie labai stebėjo
si Cicero augimu ir grožėjosi 
musų Liuosybės svetaine.

Per daugumą, kai kada įvyk
sta kokis nemalonumas iš ren
gėjų pusės. Jei kam kas neti
ko — atsiprašome; mes iš savo 
pusės darėm kuogeriatisia, kiek‘įspūdį padarė į klausytojus už 
galėjome. Ypatingai dėkojamo 
p. Jukniui už paskolinimą ra
kandų scenai.

Varde rengimo komiteto,
—K. P. Deveikis, pora šimtų žmonių.

Recital 
rusai 

naudai 
Chini-

buvo

surengė gražų koncertą 
vargstančių šanhajuje, 
joj, rusų našlaičių.

Koncerto žvaigždėmis
O. N. Tobolceva-Požėlienė gra
žiai ir nepaprastai jautriai su
dainavusi visą eilę romansų ir 
rusų liaudies dainų, ir S. Cim- 
balist, pasižymėjusi ukrainie
čių dainomis. Kiti dalyviai irgi 
buvo geri, bet visgi mažesnį

anas dvi dainininkes.
Kadangi tuo pačiu laiku buvo 

jialiapino opera, tai publikos 
ne tiek daug tebuvo — apie

M.

th avė., kaip 
ii malonėkite 
saikus, rašt.

Iš priežasties ligos ir netekimo dar- 
| bo turiu parduoti savo grojiklj pia
nų, su benčiumi ir 80 rolelių už $100. 
Pamatvkit jj šiandien. Joe Demboski, 
2332 W. Madison St., 1 fl.

Roselande perstatymo “Valkata” 
tikietus galima gauti sekančiose vie
tose:

A. Yonaičio vaistynėje, 105 St. ir 
Michigan Avė.

Viliinavičiaus vaistynėje, 107 St. ir 
Michigan* Avė.

Youršis ir Kondrotavičius bučernėj 
ir grosernėj, 10611 Edbrooke Avė.

F. Razraus and Co. Drapanų ir če- 
verykų 
A ve n u e.

W est 
725 W. 
r i us.

PARDAVIMUI gražus fono
grafas, atiduosiu už $27, pridė
siu daug rinktinių rekordų.

1538 W. Chicago avė.
1 fl.

krautuVf'j, 10939 Michigan

Pullmane — pas K. Pocių, 
120 S t. ir pa.** Ratelio na-

PARDUOSIU savo $750 vertės 
grojiklį pianų už $105, pridėsiu 
benėių, 75 rolVlius ir. cubinet, $25 
cash, o kitus išmokėjimais. Daujo
tas, 6136 S. Halsted St. namas.

Lietuvos nepriklausomybės pami
nėjimo komisijų nariai prašomi su
sirinkti pėtnivčioj, vasario 11 d., 8 
vai. vak.. p. Kulio aptiekoj, Bridge- 
porte. Butų labai pageidaujama, 
kad atvyktų delegatui ir iš North 
Sidčs bei Cicero, 'lame .susirinki
me priimsime galutinus apvaikščio- 
jimo planus.

Vilniaus Vadav. Komitetas.

SLA 226 kuopos valdybos susi
rinkimas šaukiamas pėtnyčioj, va
sario 11 <1., 7:30 vai. vak., pas K. 
Semaškų, 1831 \V. \Vabansia avė. 
Visa valdyba malonėkit laiku pri
būti, nes turim svarbu dalykų ga
lutinai užbaigti.

K. čepulevič, rašt.

Lietuvon Mylėtojų Draugystės su
sirinkimas įvyks vasario lt d., 8 
vai. vakare, Ch. Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted st. Gerbiami 
draugai, šilas susirinkimas yra la
bui svarbus, nes bus išduotas 
porins kas link susidėjimo su Si- 
mano

ra-

Daukanto Draugija.
K. J. Demereckis, rašt.

Paskutinė repetici- 
bitg vasario 11 d., 
Visi artistai malo- 
susirinkti, nes vai-

Roseland. — 
ja “Valkatos” 
Strumilų svet. 
įlėkite būtinai 
diiiimas bus vasario 13 <1.

Komitetas.

Simono Daukanto Teat. Jaun. 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mų vasario 11 d., Mildos svet., 3142 
S. Halsted St., 7:30 vai. vakare. 
Nariai privalote būti visi.

J. Jurgilas, rašt.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 
A. C. \V. of A. mėnesinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, vasario 11 d., 
7:30 vai. vakare, unijos svet., 1564 
N. Robey St. Visi nariai malonėki
te susirinkti laiku, nes kalbės, SLA 
generalis organizatorius ir “fėvy- 
nt\s” redaktorius S. E. Vitaiiis iš 
New Yorko. —K. Navickas, rašt.

Personai
Asmenų Ieško

PAIESKAU Marijonos Venskaitčs- 
Janionticnčs, seniau gyveno Wash- 
ington Manipol, D. C. Paeina žvin- 
gūs parapijos, Tauragės apskričio. 
Atsišaukite prie brolio, ar žinanti 
praneškite. Juozas Venskus, 6614 S. 
Sacramento avė., Chicago, III.

Furnished Roomš
RENDON kambarys dėl vie

no ar dviejų vaikinų, karštu 
vandeniu šildomas, garažas dėl 
autoftiobilio. Tel. Hemlock 3740 
Adresas 6551 So. Talman avė.

2 FURNIŠIOTI kambarini rendon 
2 vaikinam. Karštu vandeniu šildo
mi. Bevaikių šeimynoj. 6635 So. 
Rockvvell st.

Autoinobiles
HAYNES, 75, sport touring, žie

mos stiklai; atrodo ir bėga kaip 
naujas. Bus parduotas labai pigiai. 
Matyti vakarais, <ub. po piet, ned. 
visų diena.

P. PAGE,
6202 S. (airpenter st.

Englewofxt 0504 >

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNĖ ir delikatessen parda
vimui, geras biznis.

4633 So. Spaulding Avė.

HARDWARE ir variety Storas par
davimui arba mainymui j 2 flatų na
mų. šaukit Tel. Boulevard 7367.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir grosernę ant namo; 
gera vieta, lietuvių ir visokių 
tautų apgyventa.

C. Gudgalis,
1446 S. 50th Ct., Cicero, 111.

PARDAVIMUI arba mainymui bu- 
černė ir grosernč. Mainysiu ant ma
žo namo ar loto, šaukit: Phone 
Boulevard 0668.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Priežastis — savininkas nesu
pranta biznio. Pigiai gausit. 3407 S. 
Wallace st.

KXTRA BARGENAS
FĮARDAVIMUI pigiai arba 

priimsiu į partnerius vyrą ar
ka moterį, nes vienam persun
kti. Biznis geras; per daug me
tų išdirbtas. Prašome užeiti 
per pietus ir persitikrinti.

Atsiliepkit greitai.
LUNCH ROOM
669 W. U St.

PARDAVIMUI groseris ir delika- 
tesen, taipgi cigarų ir tabako krau
tuvė, viskas sykiu, gera vieta su 
šeimyna, yra kambarių ant vietos. 
Parduosiu dėl to, kad esmi vienas 
ir negaliu tinkamai užžiurėti, At- 
sišaukit 5708 S. Morgan st.

PARDAVIMUI gposerhė ir bučer- 
nė. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išvažiuoja ant ūkės. 3935 S. 
California avė.

PARDAVIMUI grosernė i. bu
černė. Senas biznis, išdirbtas,, vie
la apgyventa visokių tautų. Turiu 
parduoti greit ir todėl atiduosiu tlž 
gerij pasiūlymų.

6747 S. VVestern avė.
Tel. Prospect 2469

dž

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, šita vieta jau gyvuoja 
per 20 metų ir biznio daroma 
nuo $80 ligi $100 į dieną. Ne
mokantį darbo išmokinsim. Par
duosim arba mainysim ant loto 
arba nedidelio namo. Visokiu 
tautų apgj'vcnta. Kas pirmes
nis, lai laimės. Bus 
greitai.

1967 Canalport 
Phone Roosevclt

PARDAVIMl
ai, tarpe* 65 ir 66 St. prie l'airfield 

.ivc. Šaukit savihinkų licpublie 7526

po 30 pėdų lo- Educational
Mokyklos

hve.
4395

Exchange—Mainai
MAINAU ant mažesnio bizniavo 

muro namo. 834 \V. 33 St. Mainau 
ant biznio, ant mąžesnio namo 
ba lotų.

Matvkit
LEON JARUSZ, 

, 3252 So. Halsted st.
Yards 4951

ar

FLORIDA
Jūsų eųuity Floridoj savasties gal 

būt daro jums nesmagumo ir jus no
rėtumėt jų parduoti arba mainyti. 
MES TURIME PLANĄ KURIS YRA 
SAUGUS IR TIKRAS KUR JUS GA
LIT UŽDIRBTI 100% ANT KIEK
VIENO DOLERIO Už SAVO EQUI- 
TY. Tik atsiųskit savo vardų ir ad
resų. NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St., Box 867.

BIZNIO prapertė pardavimui ar
ba mainymui. Garažas ir krautuvė. 
Atsišaukite į krautuvę. 3101 W. 38 
Street.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žeme PardavimMi_____

PARDAVIMUI 8 ruimų bun- 
galow ir dviejų karų garažas. 
Parduosiu už $9,000, įmokėti 
$1500, o kitus $62 į mėnesį kar
tu su nuošimčiais. 5744 South 
Richmond avė. Prospect 2954.

PARDAVIMUI rezidencija, yra 7 
kambariai ir gali gyventi dvi šei
mynos. Yra visi įtaisymai. Daug 
žemės ir galima laikyt gyvulių. Vi
sai arti prie gatyekarių. 
$5,500, įmokėti $1;500, Klauskit 
Bakševičiaus.

W. HAYDEN BELL
4336 S. Kedzie Avė.

Tel. lafayette 8600

Kaina 
Ed.

PARDAVIMUI P/j augšto re
zidencija, mūrinė, aržuolo tri
nias, karštu vandeniu šildoma, 
1 karo garažas, cementuota člė, 
netoli mokyklos, kaina $7800, 
savininkas ant vietos, 7039 S. 
Bishop St.

, TIKRAS BARGENAS
į PENKIOS rendos, yra elektra ir 
vanos, pilnos klesos stovyj, gera 
Iransportacija, nefbli bažnyčių ir 
mokyklų, turiu parduoti, nes ap
leidžiu miestų. Savininkas,

2213 W. 21 St.

NAUJAS 2 augštų mūrinis namas, 
4—4 kambarių, yra skiepas ir viš- 
kai, moderniškas, randasi prie 47 
Pi., bloko i vakarus nuo Wes- 
tern avė. Parduosiu išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos.

2422 W. 47th PI.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tile sienos vanoję, aržuolo ir 
beržo trinias, 2451 W. Marųuette 
blvd., pusė bloko j vakarus nuo 
VVestern avė. Savininkas ir 
votojas.

6004 S. Arteslan avė.
Republic 1145

buda-

PARDAVIMUI namas 
bizniavęs gatvės, 2 augstų, 
dinis, 4 4 kambarių, yra 
sas, elektra, vanos, 2 karų 

* paliksiu morgičių.
2543 W. 47th St.

prie 
me- 
ga- 
ga-

DIDELIS barmenas, Parsiduo
da namas, I pagyvenimų, 2026 
S. Union avė. Reikia $1000 įmo
kėti, o likusius kaipo vendą. 
Pamatykit savininkų, Frank 
Dobrovvalski, 4154 S. Westcrn 
avė. Tel. Lafayette 1089.

DVI LIETUVAITES
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir va
karais nuo 
2 iki 5 po pietų. 

2128

7 iki 9. Nedėldieniuis nuo

So. Halsted Street 
Pirmos lubos

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA FARMA

Didžiausis bargenas, koks 
kada nors buvo pašildytas.

viso 80 ake-

Žiūrėkit: 60 akerių derlingos, 
dirbamos žemės, 10 akerių pui
kių obelių sodno ir du akeriai 
greipsų sodno
rių derlingos žemės. 7 kamba
rių cemento fondamentu namas, 
barnė dėl 25 karvių, cementinis 
kubilas kernams marinavoti, 
vištininkas ir kiti budinkai.

Tik 200 mylių nuo Chicagos. 
Randasi Michigan valstijoje.

Verta $8000, parsiduoda 
$2850. Jnešti reikia $1500.

už

ant far- 
atsišau- 
žmogus

Kas mėgsta gyventi 
mos ir norėtų pirkti, 
kit‘ greitai, nes musų 
nuveš automobiliu, parodys ir 
parveš.

W. HAYDEN BELL
Ed. W. Bakštvičius, vedėjas 

4336 S. Kedzie avė. 
Tel. Lafayette 8600

Financial
Finansai-Paskolos

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalų i 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

2- RI MORGlCiAI
3- TI NORMAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
, 3804 S. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

SIMANO DAUKANTO Skolh 
nimo ir Budavojimo Draugija 
(Spulka) skolina pinigus ant 
lengvų išlygų.

Ben. Kazanau^kas, Rašt.
2247 W. 23rd Place,

chicago, ili
Canal 3968

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystrs. Mes mokinatn dienomis ir 
vakarais. Atsišauki! arba rašykit:

International Barber College 
651—672 \V. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

Miscellaneous
įvairus

Tel. Yardg 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popleruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez. j

Sol Kilis & Sons, Ine.
Jobbers In

Plumbing ir namų šildymo reikmenų
2118 So. State StM Chicago, III.

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuve. 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU namų apšildymą 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namu*, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosavelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
fernių, Delikate- 
scen, Restauran-• tų KendiiU( Be-
kemių. Musą 

specialumas, Geras patar 
a .. . narimas. lemos kainos, 
sostheima, 1912 So. Stato St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seni.usis iš lietuvių, kur duoda 

uzganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik- 
'l‘enys, fikčerįus ir tt.

**• Stephan Electric Co. (not Ine) 
2522 So. Halsted StM Chicago 

Phone Victory 7452

Vynuogiy Sunka
Saldžios ir Šviežios, galima pada- 
ryti greitai iš Guasti grynų Vyn
uogių Syrupų — receptai ant pa
reikalavimo.

Italian Vineyard Co.
400 W- Kinaie St., Chicago, III.

Generalis kontraktorius
PASTATYSIME ir finansuosime 

ninVA*’4 a.rba bunR81ow ant jušų iš- 
Nereikia nieko |mo- 

Ktti. šaukit Virginia 0544.


